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1. Velkommen - ved bestyrelsesformand Bente Brunke 

Bente bød velkommen. Der var 25 deltagere, heraf 23 stemmeberettigede. 

2. Valg af dirigent - ved Bente Brunke 

Britta Kofoed (BK) modtog valg som dirigent.  

BK konstaterede, at Generalforsamlingen er indkaldt og afholdes rettidigt 

3. Valg af stemmetællere - ved BK 

Matilde Lissau og Kaj Jørgensen modtog valg som stemmetællere. 

4. Godkendelse af dagsorden - ved BK 

Dagsordenen blev godkendt.  

5. Bestyrelsen aflægger beretning - ved Bente Brunke 

Bente oplæste bestyrelsens beretning. Beretning findes på skolens hjemmeside. 
Beretningen blev taget til efterretning. 

6. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering - ved Ulrik Rosendal-Jensen 

Ønsker man det komplette regnskab, kan det tilsendes via posten. Kontakt skolen.  

Årets resultat for 2012 er 42.038 kr., hvilket er det mest positive resultat i 5 år. Dette til 
trods for renteudgifter på ca. 372.033 kr. Skolen kan konstatere at elevtallet, likviditet og 
årsresultatet går det i den rigtige retning og at der løbende tilbagebetales på skolens gæld.  

Der var spørgsmål fra salen om enkelte private udlånere til skolen, og de eventuelle 
konsekvenser, hvis disse beløb skal indfris pludseligt. Det blev forklaret, at skolens 
økonomi er så stabil, at skolens økonomi ikke er i fare hvis de private lånere indfries 
pludseligt.  

Spørgsmål fra salen om eksempler på elever, der er blevet afvist grundet fyldte klasser – 
kan der laves alternative klassedannelser? Matilde svarede, at man fremover må vende sig 
til, at der på visse klassetrin er venteliste. Dette skyldes, at skolen skal fastholde sit princip 
om en lav klassekvotient. Der kan godt arbejdes med alternative holddannelser, men der 
må ikke gås på kompromis på klassedannelsen. Det optimale antal elever i skolen er 22 
elever per 2 klassetrin med mulighed for dispensation til 24. Generel opfordring til at 
man skriver elever tidligt op for at sikre optagelse.  
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Spørgsmål fra salen vedr. den løbende budgetopfølgning. Ulrik svarede, at budgettet 
bliver revideret månedligt, med opfølgning efter hver måneds forbrug, for at sikre at 
budgettet overholdes. Ulrik fremviste tallene pr. ultimo april. Der opfordres til, at der til 
næste års generalforsamling laves en lagkage, som giver et overblik over de forskellige 
overordnede poster af hensyn til at man forholdsvist hurtigt kan forstå hvordan skolens 
økonomi er skruet sammen.   

Regnskabet blev taget til efterretning. 

7. Arbejdsgrupperne informerer om deres arbejde samt separat regnskab herfor - ved Vibe 
Pedersen 

Vibe fremlagde arbejdsgrupperne og rapporterede om deres arbejde. Arbejdsgrupperne 
står for at arrangere og afholde følgende: arbejdsweekender, vikarordning, sociale og 
kulturelle arrangementer, hovedrengøring, (lektiecafé), opsamling og levering af skrot, 
fundraising, praktiske grise, kørsel. Vibes oplæg er lagt på skolens intranet. 

8. Tilsynsførendes rapport - ved Susanne Engset 

Skolens forældrekreds valgte i december 2012 Susanne Engset som ny tilsynsførende for skolen. 
Susanne Engset har udarbejdet tilsynsrapport, der fremlægges for Generalforsamlingen. 

Susanne introducerede sig selv og forklarede det nye certificeringskrav for tilsynsførende. 
Desuden understregede hun, at hun er forældrenes repræsentant for at sikre kvaliteten på skolen. 
Samtidig er hun Undervisningsministeriets repræsentant, der skal sikre, at skolen overholder de 
formelle kvalitetskrav. Det var meningen, at Susanne skulle følge de ældste elevers forberedelse til 
eksamen, men dette har ikke kunnet lade sig gøre grundet lærerkonflikten. Der er udarbejdet en 
kort erklæring samt en beskrivelse af tilsynsførendes besøg på skolen. Begge ligger på skolens 
intranet.  

Tilsynsførendes rapport blev taget til efterretning.  

 
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer til forældrekredsen 

Michael Hesthaven og Karin Topsø Larsen er valgt af forældrekredsen, og er på valg.  Michael 
Hesthaven modtager genvalg. Karin Topsø Larsen modtager ikke genvalg. 

Der skal vælges 2 medlemmer til bestyrelsen blandt forældrekredsen. 

Inden valg forklarede Bente strukturen omkring skolekreds og forældrekreds. 

Følgende blev forslået: 

Salina Hansen, Michael Hesthaven. De to blev valgt enstemmigt. 

 

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer til skolekredsen 

Bente Brunke og Heidi Sofie Hansen er valgt af skolekredsen og er på valg. Bente Brunke 
modtager genvalg. Heidi Sofie Hansen modtager ikke genvalg.  

Der skal vælges 2 medlemmer til bestyrelsen blandt skolekredsen. 

Følgende blev foreslået: Bente Brunke, Mette Lund. De blev valgt enstemmigt. 

 

11. Valg af suppleanter til forældrekreds 

Karl Halbe og Lotte Roch er på valg som suppleanter blandt forældrekredsen. Lotte Roch 

modtager genvalg. Karl Halbe modtager ikke genvalg.  



 

 

Der var følgende forslag: Lotte Roch, Vibe Pedersen.  Der blev gennemført valg til 1. og 2. 
Suppleant, da Birthe Gregersen, der er bestyrelsesmedlem for forældrekredsen, udtræder til 1. juli, 
da hendes søn udgår af 9. Klasse ved skoleårets afslutning. Derfor vil 1. Suppleanten automatisk 
indtræde som fuldt bestyrelsesmedlem når Birthe udtræder .  

Der afholdtes valg: Vibe blev 1. suppleant og Lotte blev 2. suppleant. 

 

12. Valg af suppleanter til skolekreds 

Mette Lund og Vibe Pedersen er på valg som suppleanter blandt skolekredsen. De modtager 
begge genvalg.  

Forslag: Morten Edlers. Morten blev valgt som suppleant. 

Der blev uddelt blomster til de afgående bestyrelsesmedlemmer. 

 

13. Indkomne forslag til bestyrelsen.  

Der er indkommet to forslag til bestyrelsen til behandling på Generalforsamlingen: 

13a. Forslag stillet af Vibe Pedersen: 

”Generalforsamlingen bedes drøfte forældrenes deltagelse i arbejdsweekend og hovedrengøring. 
Vibe Pedersen ønsker drøftelse af et forældreafkrydsningssystem på linje med det system der 
anvendes på Østerlars Friskole eller et andet system med obligatorisk deltagelse. Vibe Pedersen 
fremlægger afkrydsningssystemet som på Østerlars Friskole på Generalforsamlingen.” 

Bestyrelsen indstiller, at Generalforsamlingen tager en åben drøftelse samt beslutning, om der 
fremover skal være obligatorisk deltagelse til arbejdsweekend og / eller hovedrengøring, og i 
given fald ved manglende deltagelse et gebyr. 

 

Punktet blev drøftet langvarigt, og der var generel stemning for, at man ikke er interesseret i et 
afkrydsningssystem. Diskussionen kredsede omkring hvad en friskole er og hvad 
forældreengagement betyder både for skolen samt for deres børn og deres forståelse af værdien af 
at deltage i lokalsamfundet. Vi vil arbejde på at involvere flere forældre gennem opsøgende 
arbejde og personlige invitationer, så kredsen af de aktive udvides og de super-aktive ikke bliver 
nedslidte. Derudover kan der eksperimenteres med især rengøringsweekenden og dens form. Der 
er også et behov for at forældrene ved præcist hvilke arbejdsopgaver/ arbejdsønsker der er behov 
for. 

Beslutningen er, at der ikke indføres et krydssystem. Hvilke andre indsatser der iværksættes 
besluttes af bestyrelsen i samarbejde med arbejdsgrupperne. 

 

13.b. Forslag stillet af Lisbet og Hans Otto Munch: 

”For at fastholde skolens kvalitet også med hensyn til Valgfag i overbygningen, foreslår vi at 
skolen tilbyder valgfag som Samfundsfag, Retorik, Erhverv, Økonomi (regnskab, budget), 
førstehjælp, spansk og kreative fag som Stop Motion. 
Vi foreslår desuden at skolen undlader at bruge time-ressourcer på Billig mad, julebag og  
ridning”. (Bilag vedlagt). 
 
 



 

 

Bestyrelsen indstiller, at Generalforsamlingen tager forslaget til efterretning og påpeger, at med 
etablering af de nye KREA fag, vil valgfag som billig mad og julebag ikke længere udbydes. 
Bestyrelsen indstiller endvidere, at Generalforsamlingen drøfter de formelle regler omkring 
valgfag, formålet med valgfagene samt skolens ressourcer i relation hertil. Formålet med 
drøftelsen er dels at sikre et fælles vidensgrundlag for alle Generalforsamlingens deltagere om 
skolens valgfag, samt for Bestyrelsen og skolens ledelse at modtage input fra 
Generalforsamlingen til udbud af valgfag fremover.  
Bestyrelsen indstiller dog, at forslaget i sin nuværende formulering ikke godkendes, da det vil 
fastlåse skolens udbud af valgfag til de i forslaget nævnte fag og ingen andre. Af principielle 
årsager ønsker bestyrelsen at fastholde, at den daglige pædagogiske ledelse af skolen ligger hos 
skolelederen. Derfor foreslår bestyrelsen, at Generalforsamlingen godkender følgende 
formulering, der tilgodeser de ønsker Lisbet og Hans Otto Munch har foreslået, men som ikke 
fastlåser ledelsen i et valgfagsudbud fremover. 
 
Lisbet fremlagde begrundelse og indhold i sit forslag. Forslaget blev drøftet og det fremkom 
blandt andet at bankrepræsentanter kan komme og fortælle om privatøkonomi og 
økonomistyring etc. for unge, at landbrugsorganisationen kan undervise i ledelse, økonomi etc. 
Skolen vil fremover afsøge hvilke muligheder der er for at udvikle indholdet i blandede bolcher 
gennem gratis undervisning fra diverse organisationer og privarpersoner. Forældrene bliver 
opfordret til at melde gode ideer ind til Matilde.  
 

14. Eventuelt 

En forælder efterspurgte, at alle dokumenter blev sendt ud i ens formater. Det blev fastslået at alle 
dokumenter udsendes i PDF. Såfremt der er tale om interaktive lister etc. udsendes de dog i word.  

En forælder gav udtryk for, at cykelweekenden er en dårlig idé, idet det giver problemer om mandagen 
med pasning af børn. Punktet blev drøftet, men det førte ikke til øvrige forslag. 

I år er det Matilde der er båltaler til Sankt Hans i Pedersker – åben invitation til at alle, der deltager i 
skolens arbejdsweekend til også at deltage i Sankt Hans arrangement ved stranden for enden af 
Baunevej. 

 
Britta takkede for et godt møde! 
 
Dirigent:    Referent: 
Britta Kofoed    Karin Topsø Larsen 
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