
Generalforsamling 
Tirsdag den 26. april 2016 klokken 19.00 

På Landsgrav Friskole 
 
Referat: 

 
Først sang forsamlingen ”Jeg ved, hvor der findes en have så skøn”. 
 

Skolens formand Steffen Hansen bød velkommen til årets generalforsamling. 
 

1. Valg af dirigent. 
Bestyrelsen foreslog Rie Thomsen som dirigent, hvilket generalforsamlingen 

bakkede op om. 
Ditlev Witte Mogensen blev valgt til referent. 

Rie Thomsen takkede for valget og redegjorde for at generalforsamlingen 
var indkaldt til afholdelse den 26. april 2016, samt at indkaldelsen blev 

foretaget med mindst 14 dages varsel (7. april). Dirigenten kunne derefter 
erklære generalforsamlingen for lovligt indkaldt og åben. Herefter 

gennemgik dirigenten kort aftenens dagsorden. Asger Rasmussen og Birte 
Jørgensen meldte sig som stemmetællere. Dirigenten lagde op til, at 

tilhørerne under beretningerne overvejede relevante kommentarer og 
spørgsmål til panelet.  

 

Ordet blev givet til skolens formand Steffen Hansen. 
 

2. Bestyrelsens beretning (ved formand Steffen Hansen) blev aflagt. 
Bestyrelsens beretning kan læses på skolens hjemmeide (Skoleporten). 

 
Forsamlingen havde ingen umiddelbare spørgsmål til beretningen, men 

dirigenten understregede at muligheden for at stille spørgsmål ikke var 
forpasset. Forsamlingen tog beretningen til efterretning. 

 
 

3. Ledelsen aflagde beretning (ved skoleleder Patrizia Guastella 
Lindstrøm).  

Ledelsens beretning kan læses på skolens hjemmeside (Skoleporten). 
 

Forsamlingen havde ingen spørgsmål.  

 
4. Tilsynsførende Emil Rolsted aflægger beretning. 



Emil berettede om nogle af de oplevelse han har haft under de fire besøg 
han har foretaget på skolen i 2015. Ud over at have overværet almindelige 

undervisningslektioner, har Emil bl.a. været med under en elevstyret 
byvandring i Slagelse, deltaget i en projektfremlæggelse i overbygningen og 

været med under en morgensamling i 7. klasse, hvor emnet var det 
amerikanske primærvalg. 

Den tilsynsførendes tilsynserklæring kan i rapportform læses på skolens 
hjemmeside (Skoleporten). 

 

Jakob Hansen ønskede at vide om Emil ikke også har oplevet negative ting 
under sine besøg. Det havde han ikke. 

 
Dirigenten gav forsamlingen 10 minutters pause. 

 
Dirigenten bad formanden, skolelederen og tilsynsførende om at træde op 

foran forsamlingen så der kunne stilles spørgsmål og kommes med 
kommentarer.  

Jakob Hansen spurgte ind til om programmering kunne integreres i 
undervisningen – eventuelt som fag? Patrizia Lindstrøm bekræftede, at 

programmering skulle indgå i skoleforløbet, men ikke nødvendigvis som et fag. 
Karin Juul-Nyholm var glad for de aflagte beretninger og gav udtryk for en 

meget positiv oplevelse af skolen. Nadja Salha Berg istemte dette som 
forælder til et barn, der er flyttet til Landsgrav Friskole fra en anden skole. 

Jakob Hansen spurgte ind til om det var muligt for en bedsteforælder at 

komme i bestyrelsen. Steffen Hansen kunne fortælle at skolens vedtægter ikke 
umiddelbart giver mulighed for at nogle uden for skolekredsen kan komme i 

bestyrelsen. Men hvis eventuelle bedsteforældre blev meldt ind i skolekredsen, 
ville det være muligt. 

René Hansen var glad for, at det er lykkedes skolen og bestyrelsen at få 
kommunen til at lave en permanent skiltning.  

Olav Nielsen gav udtryk for, at idéen om at ”ikke” forældre kunne deltage i 
bestyrelsen var god, men at flertallet af bestyrelsesmedlemmerne bør være 

nuværende forældre. 
Ida Hartmann Bech gav udtryk for, at hun fandt det positivt at Patrizia i sin 

beretning fortalte, at lærerne havde arbejdet med klasseledelse. 
Anne Kruse fortalte, at hun satte pris på at skolen fastholder, at eleverne 

bringes i situationer, hvor de skal optræde og fremlægge for et publikum.  
Nadja Wismann ønskede at spørge Emil Rolsted, om det var muligt, at han 

kunne komme et oplæg om, hvad vi på Landsgrav Friskole kunne gøre bedre. 

Emil var indstillet på i en eller anden sammenhæng at komme med et oplæg – 
dog ikke i forbindelse med tilsynsopgaven, da det er formaliseret opgave. 

Rie Thomsen ville gerne give udtryk for den positive oplevelse, hun havde da 
hendes barn blev indsluset i 2. klasse og på skolen.  

 
 

 



5. Valg af tilsynsførende.  
Bestyrelsen forslår genvalg af Emil Rolsted for en 2-årig periode. Emil 

præsenterede sig selv.  
Forsamling valgte Emil med en klapsalve. 

 
6. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering 

ved kasserer Anne-Sofi Søgaard Christiansen.  
Fie fik under sit møde med revisoren at vide, at skolen set med 

revisorbriller havde en meget sund økonomi. 

På indtægtssiden har skolen i 2015 haft en større indtægt på skolepenge 
og statstilskud i forhold til året før. Dette skyldtes især øget elevtal. 

Højere afskrivninger som følge af sfo-bygningen. Omkostningerne til 
administration har været lavere end forventet. Driftsresultatet er 2015 

(932.421) markant højere end i 2014 (255.976). Resultatet i 2015 
658.860 kroner imod 185.013 kr. i 2014. 

Egenkapitalen er forbedret som følge af resultatet.  
Fie ville gerne anerkende Patrizia og dem omkring hende for det flotte 

resultat. 
Slutteligt præsenterede Fie nogle sammenligningstal omkring, hvordan 

skolen ligger med udgifter i forhold til gennemsnittet af skolerne omkring 
os.  

 
Jakob Hansen ville gerne høre om hvad der ligger til grund for de lave 

renteindtægter. Fie kunne berette at der har været meget lave 

obligationsrenter. Jakob spurgte ligeledes ind til den øgede udgift til rengøring 
m.v. Her kunne Fie og Patrizia fortælle om skift af rengøringsselskab samt 

udskiftning af grundvandspumpe havde påvirket denne post negativt.  
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
På valg var Martin Bjerre Zacho og Steffen Hakon Hansen som begge 

genopstillede. Ingen øvrige ønskede at stille op. Martin og Steffen blev valgt 
med klapsalver. 

 
8. Valg af suppleant. 

På valg var Berit Bredevang Lawaetz som genopstillede. Ingen andre 
ønskede at stille op. Berit blev valgt med klapsalver. 

 
9. Eventuelt.  

Jakob Hansen ønskede at vide noget om karaktergennemsnittet, som han 

erindrede at have hørt de forrige år under gennemgange af regnskabet. 

Patrizia kunne fortælle, at gennemsnittet fra afgangsklassen i 2015 lå på 

7,5 - hvilket er pænt over landsgennemsnittet. 


