Ros Efterskole Generalforsamling
22. Maj 2012
Punkt 1: Valg af ordstyrer, referent og stemmetællere.
Ordstyrer: Randi Wiese Heirung
Referent: Stina Yara Baunsgaard
Stemmetæller: Jonas og Ib
Generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Der er 26 fremmødte til generalforsamlingen.
Punkt 2: Bestyrelsens beretning og Fremlæggelse af revideret årsrapport
Beretning fremlægges, i formandens fraværd, læses beretningen op af Torkil Werner
Jørgensen.
Beretningen godkendes enstemmigt.
Årsrapport fremlægges,
Janne Hjort Brask gennemgik regnskabet, ingen spørgsmål.
Randi Wiese Heirung forklarede skolens budgetoversigt.
Det blev tilbudt medlemmer af skolekredsen at se nærmere på det bagvedliggende
regnskab.
Spørgsmål: Hvor meget kan skolen bruge til at købe bygninger?
Svar: Ca. 15.000.000 kr. Beregnet ud fra et fast forrentet lån på 5 %. Det er et konservativt
tal.
Spørgsmål: Skal skolen skal give overskud da der er en positiv balance i budgettet?
Svar: Budgettet er lagt så der ikke er underskud. Skolen er meldt ind i efterskoleforeningen
og figurerer nu som skole under oprettelse, på deres hjemmeside Efterskole foreningen
har gennemgået budgettet og sagt at det ser fornuftigt ud, som værende fornuftigt og
konservativt.

Spørgsmål: Der blev spurgt til om hvornår vi forventer at skolen kan starte?
Svar: Det afhænger af om skolen har nogle bygninger, det er en forudsætning for at skolen
kan blive godkendt. Frist for indsendelse af materialet til godkendelse er oktober 2012 for
at kunne starte i august 2013.
Spørgsmål: Er det realistisk at for 15.000.000 kunne købe nogle bygninger som kan
rumme 100 elever i første omgang 150 på sigt?
Svar: Vi har kigget på forskellige bygninger det mest realistiske lige nu er Domsognet
ældre center som godt kan rumme 150 elever. Den offentlige vurdering er 20.000.000. Det
sælges via en budrunde.

Punkt 3: Lotte Nowacks beretning og gennemgang af outdoor linjer
Lotte Nowack fremlage sin beretning.
Præsentation af Efterskolens Outdoor linjer, Mads Bau Hansen og Christian Thaulow
gennemgik linjerne og tværfaglige fag og valgfag. Lotte Nowack supplerede.
Spørgsmål: Har I tænkt på events hvor eleverne bruger sig selv (sin krop) f.eks. flash
mops og andre dans/drama events?
Svar: Ja, der er tænkt dans og drama ind i art linjen, hvordan det kommer til udtryk
kommer an på hvilke rammer skolen får.
Punkt 4: Indkommende forslag
Ingen forslag
Punkt 5: Afstemning om vedtægtsændringer
Ingen ændringer
Punkt 6: Fastsættelses af kontingent
Det blev enstemmigt vedtaget at, kontingentet fastholdes på 100 kr.

Punkt 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer
Der skal vælges et bestyrelsesmedlem og to suppleanter
Formand Flemming B. Nielsen, forlader bestyrelsen efter eget ønske på grund af nyt job i
Fåborg. Flemming vil gerne fortsat deltage i arbejdet omkring på konsulent basis, når tiden
tillader.
Følgende opstiller til bestyrelsen:
Lizzi Tvede Waagstein
Lærke Breum Sandager, dog som suppleant
Christian Thaulow opstiller
Valget foregik skriftligt, 24 stemmer afgivet. Stemmetællerne Ib og Jonas talte
stemmesedlerne.
Resultatet blev følgende:
Christian Thaulow , valgt som bestyrelsesmedlem
Lizzi Tvede Waagstein, valgt som 1. suppleant
Lærke Breum Sandager, valgt som 2. suppleant
Tillykke med valget

Punkt 8: Eventuelt
Spørgsmål: hvilken forsikring dækker eleven og hvilken forsikring dækker evt. Udstyr,
f.eks. sejlklubbens både.
Svar: Elevens egen forsikring skal dække eleven som på andre skoler, det blev nævnt at
der findes en særlig forsikring til efterskoleelever. Med hensyn til udstyr så skal det
undersøges nærmere af bestyrelsen.
Bestyrelsen skal være opmærksom på dette når der indgås aftaler med eksterne klubber
og udbydere.
Lotte Nowack takkede for deltagelse og for opbakningen fra skolekredsen som er meget
vigtig for skolen.

