
Generalforsamling 
23.4.2013  

på Landsgrav Friskole 
 
Skolens formand René Hansen indledte med at byde velkommen til generalforsamlingen og 

glædede sig over de mange fremmødte.  

I forbindelse med den verserende lock-out blev det bemærket, at skolens lærere var inviteret til at 

deltage, og at det var dejligt at se, at de er kommet. Det blev dog også indledningsvis fremhævet, at 

der ikke i forbindelse med generalforsamlingen skulle diskuteres lock-out.  

Herefter blev der traditionen tro sunget en fælles sang – i år ”Livstræet”, og efterfølgende kunne 

den formelle del af generalforsamlingen starte.  
 

Referat  
 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Anders Tønning som dirigent, hvilket forsamlingen bakkede op om.  

Anders Tønning takkede for valget og redegjorde for, at generalforsamling var indkaldt den 

8. april på skolens intranet, og at dette i henhold til skolens vedtægter er rettidig indkaldelse.  

Anne-Sofi Christiansen blev valgt som referent. 

Anders Tønning kunne derefter erklære generalforsamlingen for lovligt indkaldt og åben, og 

ordet blev givet til skolens formand for aflæggelse af beretning 

 

2. Bestyrelsen aflægger beretning 
Der henvises til beretningen, som kan læses direkte på skolens intranet.  

Der var i forlængelse af beretningen nogle få spørgsmål – alle med fokus på det kommende 

skolebyggeri – skolens formand besvarede disse: 

 

1) Er det ikke de færdige tegninger, vi ser her?  

Svar: Nej, det er, som nævnt ikke tilfældet. Det er foreløbige skitser, som indeholder et 

langsigtet fremtidsbillede af, hvordan skolen kunne se ud, hvis alle visioner, drømme og 

ønsker skulle føres ud i livet. Første fase, som udgøres af indskoling og SFO, vil tage nærmere 

form, og hvor tæt det kommer på disse skitser afhænger af priser og økonomi, som ikke er på 

plads endnu.   

 

2) Der var flere overlappende spørgsmål om både det kort- og langsigtede byggeri og om 

processen og tankerne bagved de skitser, der nu ligger. 

Svar: Berith Bonnesen og René Hansen redegjorde i fælleskab for den proces, der har været 

med involvering af lærere, medarbejdere og bestyrelse og hvordan alle relevante input er søgt 

indarbejdet i den plan, der ligger.  

 

3) Hvor skal børnene være, imens der bygges?  

Svar: Det ved vi ikke på nuværende tidspunkt, men det er en udfordring, som skal løses. Der 

vil blive informeret grundigt via intranettet, på møder eller på anden måde, når vi kommer 

nærmere og har flere fakta.  

 



4) Hvordan med udearealerne, hvor der i dag f.eks. cykles, leges og løbes rundt om 

indskolingen? 

Svar: Heller ikke dette er der detaljerede svar på nu, men det skal naturligvis tilgodeses, at der 

er gode og inspirerende udearealer for børnene. Dette er bestemt også i fokus hos vores 

arkitekt. 

 

 

3. Ledelsen aflægger beretning 

Herefter blev ordet givet til skoleleder Berith Bonnesen, som aflagde ledelsens beretning for 

2012. Denne findes ligeledes på skolens intranet.  

 

Undervejs og efterfølgende blev der spurgt og kommenteret, og Berith Bonnesen svarede på 

spørgsmålene: 

 

1) Hvorfor fylder de kreative fag fylder ikke så meget i skolens skema? 

Svar: Vi vil rigtigt gerne, at de kreative fag skal fylde mere, men det er svært at nå indenfor 

den samlede ramme. Hvis det bliver muligt indenfor spillerummet, vil vi være meget positive 

omkring det. Vi kan dog ikke love noget her i aften.  

 

2) Hvordan sikrer vi, at alle bliver hørt i byggeprocessen?  

Svar: Børnene er involveret igennem en fordybelsesuge. Forældrene er involveret via de 

valgte bestyrelsesmedlemmer, som sammen med lærere og ledelse har holdt flere møder med 

arkitekten.  

Berith Bonnesen spurgte, om der var ønske om afholdelse af møde for afdækning af ønsker 

og ideer fra forældre? Det synes ikke at være tilfælde lige nu.  

 

3) I forlængelse af dette blev der spurgt, om der ikke ville inviteret til at få mere information?  

Svar: Naturligvis – og der vil helt bestemt blive orientering om de forskellige forhold, der kan 

være relevante i en sådan proces (konkret byggeri, hvad gør vi med børnene imens, hvad med 

sikkerhed osv. osv.). 

 

4. Tilsynsførende aflægger beretning 

Tilsynsførende Emil Roldsted og Ulla Krogsgaard aflagde hver sin beretning, som findes 

tilgængelig på skolens intranet. 

I forlængelse heraf nævnte Ida Östereich, at der havde manglet læseplan i et fag.  

Berith Bonnesen svarede på denne kommentar, at hun måtte påtage sig den tvivlsomme ære, 

da hun havde undervist i håndarbejde i den pågældende klasse i et kort forløb og ikke havde 

fået udgivet læseplanen i faget. 

Emil Rolsted kommenterede efterfølgende, at han som tilsynsførende ikke kan tjekke alle 

læseplaner, men at han i sine stikprøver fokuserer på de boglige fag.  

  

5. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering 

Revisor orienterede om skolens regnskab, som på forhånd var udsendt via intranettet.  

Revisor fremhævede, at der var 2 årselever mere og dermed mere statstilskud end budgetteret, 

og at skolens resultat er på niveau med budgettet + 900.000 kr. Skolens formue er steget, som 

et led i opsparing til byggeri, og skolen har en soliditetsgrad på 53%  mod 51% sidste år. 

Revisor kunne oplyse, at soliditetsgrader på 30% er fint.  



Revisor havde lavet en sammenligning af undervisningsomkostninger pr. år, og her var 

Landsgrav Friskole stillet op overfor en række andre friskoler i området. Sammenligningen 

viser, at Landsgrav Friskole ligger en smule under gennemsnittet, når der sammenlignes. Der 

blev uddybende spurgt til elevtal for de øvrige skoler, men disse havde revisor ikke med.   

 

Regnskabet blev godkendt.  

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Dirigenten oplyste at: 

René Hansen var på valg og genopstillede 

Anne-Sofi Christiansen var på valg og genopstillede  

Der var ikke yderligere kandidater. Begge blev således genvalgt uden valghandling.  

 

7. Valg af suppleanter 

Dirigenten oplyste at Hans Henrik Jensen var på valg og genopstillede. 

Der var ikke yderligere kandidater. Hans Henrik Jensen blev således genvalgt uden 

valghandling.  

 

8. Indkomne forslag 

Ingen forslag var kommet. 

 

9. Eventuelt 

1) Ole E. Hansen bad om ordet og ville i forlængelse af de fine ord som skolens 
tilsynsførende havde givet skolen med på vejen, fremhæve den store indsats der ydes i SFO 
og den fornøjelse, det er at hente børn i SFO – blandt engagerede SFO ansatte. En 
anerkendelse til SFO’en.  
 
2) Ida Östereich foreslog, at skoleskak kommer på skoleskemaet ligesom f.eks. sang, og 
kunne fortælle om de muligheder, der er for støtte udefra til igangsætning af skoleskak. 
Berith Bonnesen svarede, at det er en positiv ide, og at hun vil tage ideen med videre og 
undersøge mulighederne.  
 
3) Torben Uglebjerg kommenterede på forslaget og fandt, at dette var et fritidstilbud, som 
så mange andre mulige fritidstilbud, som kan være relevante at tage op i skoleregi, hvis 
den heldagsskole, som p.t. er til debat, bliver en realitet.  
 
Berith Bonnesen fremhævede i den forbindelse, at vi som friskole IKKE er tvunget ind på 
heldagsskolen, hvis den bliver en realitet. Som friskole har vi et valg.  
 
4) Helle Christensen spurgte, hvornår der tilbagebetales skolepenge for den verserende 
lock-out periode. Hun fremhævede, at man jo havde betalt for en vare, der ikke var blevet 
leveret.  
Svar: Berith Bonnesen og René Hansen svarede i fælleskab, at skolen er forpligtet til at 
levere varen – på den ene eller anden måde. Samtidig blev det nævnt, at det på 
nuværende tidspunkt ikke er muligt at svare på spørgsmålet, da der fortsat er mange 
uafklarede forhold, men at der, som det tidligere er kommunikeret på skolens intranet, vil 



blive fulgt tæt op på spørgsmålet, når lock-out’en er afsluttet, og omfang og konsekvenser 
er afklarede.  
 
Da der ikke var flere kommentarer eller spørgsmål, erklærede dirigenten 
generalforsamlingen for afsluttet og gav ordet til formanden, som sagde tak for i aften til 
alle fremmødte.  
Afslutningsvis takkede næstformand Jeanette Palmer dirigenten for at have styret 
generelforsamlingen godt igennem.  
 

Generalforsamlingen hævet! 

 


