Referat fra stiftende generalforsamling
Nordjyllands Akademi
Privatskolen i Frederikshavn. D . 14.11.16 kl. 13.00
Til stede:
Flemming Horsfeldt og Henrik Hougesen, Privatskolen i Frederikshavn
Jan Jensen, Privatskolen i Sæby
Henrik Frand-Madsen, Hjørring Private Realskole
Louise Høibjerg, Projektleder for Nordjyllands Akademi

1. Beretning fra camp på Nordjyllands Akademi d. 4.-5. november 2016
Projektleder Louise Høibjerg berettede om afviklingen af akademiets første camp.
Campen forløb planmæssigt. I alt deltog 52 elever, hvoraf de 12 deltog i matematik og de 40 i
læsning. Fordelingen mellem drenge og piger var ligelig.
Det blev vedtaget, at nytilkomne elever til næste camp samles på nye undervisningshold (Hold2),
og arbejder med det samme faglige indhold, som Hold1 gjorde på campen d. 4.-5. nov. Således
følges eleverne ad i samme undervisningshold.
Ved stigning i elevantallet skal flere undervisere tilknyttes Nordjyllands Akademi. Dette står
projektlederen for. Projektlederen udarbejder en oversigt over lærere med interesse for tiltaget.
Det blev vedtaget, at projektlederen afholder forældremøder på medlemsskolerne før
tilmeldingsfristen udløber. Tidspunkter aftales indbyrdes mellem projektleder og medlemsskolerne.
Der blev aftalt forældremøde på Privatskolen i Frederikshavn torsdag d. 24. november kl. 16.3017.30.
Projektlederen laver tilmeldingspapirer samt liste over, hvilke oplysninger medlemsskolerne
skal videregive om deltagende elever.

2. Gennemgang og godkendelse af vedtægter for Nordjyllands Akademi
Vedtægterne blev godkendt med rettelser.

3. Valg af formand og næstformand
Henrik Frand-Madsen fra Hjørring Private Realskole blev valgt til formand for Nordjyllands
Akademi for en periode på ét år.
Marianne Hejlesen fra Tolstrup-Stenum Friskole blev valgt til næstformand for Nordjyllands
Akademi for en periode på ét år.
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4. Valg til bestyrelse
Jan Jensen fra Privatskolen i Sæby blev valgt til bestyrelsen for en periode på to år.
Flemming Horsfeldt fra Privatskolen i Frederikshavn blev valgt til bestyrelsen for en periode på
to år.
Suppleanter vælges på ordinær generalforsamling i marts 2017.

5. Eventuelt
Kurt Bæk Henriksen, Afdelingsdirektør i Sparekassen Vendsyssel, blev valgt som revisor.
Der blev indkaldt til ordinær generalforsamling og bestyrelsesmøde d. 20. marts kl. 13.00 på
Privatskolen i Sæby.
Forespørgsel om finansiering af projektlederen fremadrettet. Der blev stillet forslag om, at
medlemsskolerne i fremtiden deler udgifterne til projektlederens løn ift. antallet af elever, som
skolerne deltager med på akademiet. Elevpladserne skal fremadrettet være fastsat og betalt ved
skolestart, således projektlederens løn er garanteret ét år frem.
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