
Referat fra Landsgrav Friskoles ordinære generalforsamling 25. april 2017 

 

 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 

Forsamlingen valgte Ole Dan Jensen til dirigent, Ditlev Witte Mogensen til referent og Birte 
Jørgensen, Asger W. Rasmussen samt Helle Guldborg til stemmetællere. 
 

2. Bestyrelsen aflagde beretning ved bestyrelsesformand Steffen K. Hansen. Bestyrelsens 
beretning blev taget til efterretning af forsamlingen. Beretningen er tilgængelig som pdf-fil. 
 

3. Skolens ledelse aflagde beretning ved skoleleder Patrizia Guastella Lindstrøm. Beretningen 
blev taget til efterretning af forsamlingen. Beretningen er tilgængelig som pdf-fil. 
 

4. Tilsynsførende Emil Rolsted aflagde sin beretning. Beretningen (tilsynserklæringen) er 
tilgængelig som pdf. 
 

5. Valgt af tilsynsførende for den kommende 2 årige periode. Emil Rolsted afgår som 
tilsynsførende som følge af ny regel, om hvor længe man kan besætte posten. Bestyrelsen 
indstiller Britt Augustesen som ny tilsynsførende. Britt præsenterede sig selv for 
forsamlingen. Forsamlingen valgte Britt Augustesen som skolens nye tilsynsførende. 
 

6. Bestyrelsen forelagde det reviderede regnskab til orientering ved bestyrelsens kasserer 
Anne-Sofi Søgaard Christiansen. Årets resultat ender med et overskud på 932.618 kroner. 
Overskuddet er væsentligt større end budgetteret. Et sammendrag af det reviderede 
regnskab er tilgængelig som pdf. Forsamlingen tog regnskabet til efterretning. 
 

7. Valg af (3) bestyrelsesmedlemmer for 2 år 
Anne- Sofi Søgaard Christiansen, (f. i 6. kl.) som genopstillede 
Uffe Jensen (f. i 5. kl.) som ikke genopstillede 
Nadja Jun Dalhøj Wismann (f. i 4. og 8. kl.), som ikke genopstillede. 

Fra forældrekredsen nyopstillede: 
André Heiberg (f. i 0. kl.) 
Ann-Louise Birk Junne (f. i 2. kl.) 
Jakob Stig Busch Andersen (f. i 0., 2. og 4. kl.) 
Rie Thomsen (f. i 0. og 3. kl.) 

 
De valgte blev: 
 Anne-Sofi Søgaard Christiansen 
 Rie Thomsen 
 Jakob Andersen 

 
8. Valg som suppleant for 1 år 

På valg var Berit Bredevang Lawaetz (f. i 4., 5. og 8. kl.), som genopstillede.  
André Heiberg stillede ligeledes op. 
Berit Lawaetz blev valgt 
 



 
9. Indkomne forslag 

Forslag om lektiecafe stillet af Dorte Mogensen (f. i 3. og 9. kl.), som uddybede forslaget. 
Dorte foreslår, at skolen ansætter nogle af de store elever til forestår lektiecaféen.  
Torben Ugleholdt spørger, om der er reelt behov for en lektiecafé. Patrizia fortæller, at den 
tidligere lektiecafé blev nedlagt, da den ikke var brugt i særlig høj grad. SFO’en giver 
mulighed to gange om ugen for at lave lektier. Patrizia har undersøgt muligheden for at 
lønne elever til lektiecaféen, og her viser det sig, at det ikke er så let at ansætte elever i en 
pædagogisk stilling. Steffen Hansen foreslog, at bestyrelsen arbejder videre med forslaget. 
Forsamlingen bifaldt. 
  

10. Eventuelt 
Anne (mor til Villas i 3. klasse) spurgte ind til om SFO’en kunne danne fornyet interesse for 
at gå i SFO i 4. klasse. Patrizia fortæller, at Marievangens fritidsklub arbejder på at kunne 
invitere vores 4. klasses elever til at komme.  
Flere forældre bakkede op om Annes tanker. Patrizia fortalte, at skolen ville arbejde videre 
med dette. 
 
 
Steffen sluttede generalforsamlingen af med at takke Uffe og Nadja for deres indsats i 
bestyrelsen med en lille tale og en gavekurv. 
 

 

/Referent Ditlev Witte Mogensen 


