Referat: Generalforsamling d. 10/8 2021
1. Velkomst v. formand Per Barup.
2. Valg af dirigent – Jesper Kjeldtoft vælges
3. Bestyrelsen aflægger beretning – Per fortæller:
• Det har været endnu et usædvanligt år – grundet Corona. Det har været en udfordring – men
den er håndteret rigtig godt.
• Vi har 10-års jubilæum
• Vi har påbegyndt byggeri af ny børnehave – det er spændende og en stor mundfuld.
• Forældrene kan bidrage til deres børns skolegang ved at engagere sig i den i dagligdagen – høre
om den, læse 20 minutter samt deltage i diverse praktiske gøremål på skolen.
• Per har en drøm om i fremtiden at kunne tilbyde overbygning på VNF – gerne med en 7. klasse
allerede fra kommende skoleår. Der diskuteres og belyses for og imod en overbygning på VNF.
4. VNF’s dagligdag og fremlæggelse af den reviderede årsrapport:
• NJ fortæller at vi har fået Inge som afdelingsleder i Viben.
• Inge fortæller om sin start i Viben og om Vibens dagligdag under Corona. Inge har brugt den
første tid til at se på ”vi plejer” og ændre nogle af dem. Vibens personale har desuden arbejdet
meget med ”Styrkede lærerplaner”. Inge ser lyst på Vibens fremtid og hun glæder sig
naturligvis til byggeriet står klar til brug.
• NJ fortæller, at VNF har 10-års jubilæum – han fortæller om baggrunden for friskolens
tilblivelse - en fortælling om, hvor meget der kan lade sig gøre, når man har vilje, mod, tillid og
sammenhold – men også ”holde skole” er en proces, hvor målet hele tiden skal gennemtænkes
og evt. nytænkes.
• NJ fortæller, at VNF’s gode dagligdag er afhængig af tillid og god, respektfuld kommunikation.
Målet er et godt samarbejde mellem skole og hjem, som styrkes af en rollefordeling, hvor
forældrene tager sig af forældreopgaverne og skolen tager sig af undervisning og
undervisningsrelaterede opgaver.
• NJ fremlægger regnskabet. Regnskabet viser et overskud på 110.000,- kroner. Vi har i forhold til
sammenlignelige skoler forholdsvis lave indtægter – dette er især forklaret med vores mange
hel og delvis fripladser. Med hensyn til udgifter ligger vi også under gennemsnittet i forhold til
sammenlignelige skoler. VNF har en fornuftig økonomi, som gør, at vi stort set selv kan
finansiere vores nye børnehave. Regnskabet er godkendt af både revisor og UVM.
5. Valg til bestyrelsen:
• Til stemmetællere vælges:
• Jane og Niels Jørgen
• Til bestyrelsen vælges:
• Synne
• Louis
• Kristoffer
• Else Marie
• Som suppleanter vælges:
• Anni – 1. suppleant
• Helle – 2. suppleant
6. Evt.:
• Skolebus – NJ opfordrer forældrene til at henvende sig til borgerforeningerne i lokalområdet, så de
måske kan påvirke buskørslen i området.

