NIF Generalforsamling 24. maj 2016

Referat
a) Valg af dirigent
Finn Meinel blev valgt til dirigent
Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt
rettidigt i henhold til vedtægterne.
b) Valg af referent
Klaus Dupont Iversen blev valgt til referent
c) Godkendelse af antallet af stemmer
Dirigenten konstaterede, at der var 109 stemmer til stede.
d) Bestyrelsens beretning
Formand Michael Højgaard afgav beretning på vegne af bestyrelsen og orienterede
herunder om brugerundersøgelse, ny skoleleder og souschef.
Pilo Samuelsen tog herefter ordet. Grundet den korte tid i stillingen (24 dage), læste
Pilo tidligere skoleleder Helle Stenbakkens ledelsesberetning op. Denne kan findes på
skolens hjemmeside.
Generalforsamlingen tog beretningerne til efterretning.
e) Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
Årsregnskabet blev fremlagt af revisor Knud Østergaard.
Regnskabet udviser et resultat på 117 tkr. i underskud mod et overskud på 23 tkr. i
2014. Resultatet er 279 tkr. dårligere end det budgetterede overskud på 162 tkr. Dette
skyldes i stor grad en tilbageregulering af forberedelsestimerne for lærerne og
resultatet betegnes dermed som tilfredsstillende. Regnskabet vil blive lagt ud på
skolens hjemmeside.
Generalforsamlingen godkendte årsregnskabet
f) Forslag fra bestyrelsen
Der var ingen forslag fra bestyrelsen.
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g) Forslag fra medlemmerne
Der var ingen forslag fra medlemmerne.
h) Fastsættelse af skolepenge, reservationsgebyr, pris for skole-adgangsbeviser og
erhvervsskoleadgangsbeviser
Bestyrelsen foreslog fastholdelse af skolepenge og gebyrer på det nuværende niveau.
Generalforsamlingen godkendte dette.
i) Fastlæggelse af antal arbejdstimer og prisen pr. arbejdstime
Bestyrelsen foreslog fastholdelse af krav om 10 dugnadtimer og fastholdelse af pris pr.
time på nuværende niveau.
Generalforsamlingen godkendte dette.
j) Valg af formand
Michael Højgaard var på valg og ønskede ikke at genopstille.
Bestyrelsen indstillede Naaja Nathanielsen, som blev valgt af generalforsamlingen.
k) Valg af bestyrelse og suppleanter
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Nina K. Jørgensen (genopstiller), Anders
la Cour Vahl (genopstiller, med mindre der var andre interesserede) og Toke
Brødsgaard (genopstiller).
Følgende suppleanter var på valg: Karin Egede Lyberth (genopstiller), Jacob N.
Sørensen (genopstiller ikke) og Mogens E. Jensen (genopstiller ikke).
Generalforsamlingen valgte følgende bestyrelsesmedlemmer for 2 år (jf. §8. stk. 3):
Nina K. Jørgensen
Malene Marie Nielsen
Toke Brødsgaard
Generalforsamlingen valgte følgende suppleanter for 1 år (jf. §8, stk 4):
Karin Egede Lyberth
Morten Nielsen
Aviaja Lyberth Lennert
l) Valg af revisor
Knud Østergaard/Grønlands Revisionskontor kunne ikke modtage genvalg som
revisor, da nyvalgt bestyrelsesmedlem Malene Marie Nielsen er gift med medejeren af
Grønlands Revisionskontor. Knud indstillede Deloitte Nuuk v. Lars Nyborg. Deloitte
accepterede indstillingen og blev valgt af generalforsamlingen som revisor.
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m) Eventuelt
Niels Meinel udtrykte ønske om, at afgående revisor fik en kurv.
Afgående formand modtag blomster og vin og takkede for en god tid i bestyrelsen.

___________________________________
Finn Meinel
Dirigent
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