
Generalforsamling 
29.4.2014  

på Landsgrav Friskole 
 
Indledende bemærkninger  
Skolens formand René Hansen indledte med at byde velkommen til årets generalforsamling. 

 

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 til 

afholdelse inden 30. april og indkaldelsen blev foretaget den 10. april (brev med alle børn 

hjem og opslag på forældreintra) – dvs. med mere end 14 dages varsel. Anders Tønning kunne 

derefter erklære generalforsamlingen for lovligt indkaldt og åben, og ordet blev givet til 

skolens formand for aflæggelse af beretning 

Anne-Sofi Christiansen blev valgt som referent. 

 

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

 

I umiddelbar forlængelse af beretningen præsenterede formanden planen for det skolebyggeri 

og renovering, som netop er sat i gang:  

 

Ny bygning (91 m2) opføres på halvmånen ud for 0. og 1. klasse.  

Bygningen vil består af: 

Fællesrum med køkken 

Møde/personalerum 

To toiletter 

 

Eksisterende lokaler (0., 1. og 2. klasse) 
Nyt toilet i mellemlokalet (mellem 0. og 2. klasse) 

Nyt depotrum i mellemlokalet 

Nye linoleumsgulve i alle lokaler 

Maling af alle vægge 

Nye døre i 0., 1. og 2. klasse – med lyddæmpning 

Etablering af vinduer mod vest i 1. klasse 

Udskiftning af havedør i 0. og 1. klasse 

Nye lysarmaturer med lyscensor 

 

Udearealer 
Udvidelse af flisearealet. (Arealet skulle efterfølgende svare til det nuværende.) 

Opførelse af 5 meter bred trappesektion (Som kan fungere som siddepladser ved 

optræden og andre fremførsler.) 

 



Der var i forlængelse af beretningen nogle få spørgsmål: 

 

1) Hvordan bliver trafikken i det nye byggeri?  

Svar:  Der bliver indgang hvor den er nu, men garderoben udvides rent arealmæssigt.  

 

2) Bliver der flere toiletter?  

Svar: Der vil i alt blive 3 nye toiletter i byggeriet.  

 

3) Hvad blev der af ventilationen i 3. og 4. klasses lokaler? 

Svar: I 3. klasse er der købt og installeret en luftrenser, som kan udbygges til også at være 

ventilation, hvis der kobles rør på til ”det fri”. Formanden opfordrede til at spørgsmålet 

afklares yderligere i forlængelse af generalforsamlingen.  

 

3. Ledelsen aflægger beretning 

Herefter blev ordet givet til viceskoleleder Ditlev Witte Mogensen, som aflagde ledelsens 

beretning for 2013. Da beretningen dækker 2013 er den i princippet skrevet af Berith 

Bonnesen før hun forlod skolen. Ditlev understregede, at han således aflægger ”Beriths 

beretning”.  

Beretning findes ligeledes på skolens intranet.  

Der blev ikke rejst spørgsmål til beretningen.  

 

4. Tilsynsførende aflægger beretning 

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

tilgængelig på skolens intranet. 

 

Ulla Krogsgaard fremhævede sin glæde over at komme på skolen, og den imødekommenhed 

hun oplever blandt de børn og voksne, som hun møder på Landsgrav Friskole. Høj faglighed 

kendetegner undervisningen. Skolen lever op til sine målsætninger og rent 

undervisningsmæssigt har det også fungeret rigtigt fint, i den periode der er gået, efter at 

Berith er stoppet.  

 

Emil Rolsted indledte med kort at fortælle, hvad tilsynet går ud på. Det blev også af Emil 

fremhævet at skolen generelt har en høj faglighed, og det gælder også de yngre årgange, hvor 

fagligheden helt klart ”kravler ned”. Samtidig foregår der mange kreative ting, som passer 

godt med skolens øvrige målsætninger. Notatteknik øves i 4. klasse – hvilket er med til at 

forberede eleverne til de udfordringer de møder senere i deres uddannelsesforløb.  

De interaktive tavler bruges på passende måde og i passende omfang.  

Skolens visioner, som baserer sig på det grundvig koldske livssyn, er blandt andet at skabe de 

hele mennesker, og det opleves på Landsgrav Friskole, når man møder den gode ånd, der 

hersker på skolen. Man møder åbne og udadvendte børn, som bliver set og hørt i et tæt 

fællesskab. Børnene skal også udvikles til at blive livsduelige – og det bliver de blandt andet 

ved at blive hørt, at få stillet krav og at skulle leve op til nogle mål og forpligtelser.  

  

5. Valg af tilsynsførende 

Emil Rolsted vil gerne fortsætte som tilsynsførende og blev valgt for det kommende år.  

Ulla Krogsgaard måtte grundet andre arbejdsopgaver melde fra opgaven som tilsynsførende.  

De senere år har der været tradition for at skolen har to tilsynsførende, men én tilsynsførende 

er fuldt tilstrækkeligt i forhold til at overholde ministeriets krav.  



 

6. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering ved revisor Charlotte 

Friis Voxted (fra revisorfirmaet RSM-plus) 

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

 

Statstilskuddet er faldet grundet færre elever, faldende sats (pr. elev) og faldende tilskud til 

specialundervisning. 

 

Lønomkostninger er grundet langtidssygemeldinger øget i forhold til tidligere. 

 

Øvrige omkostninger vedr. undervisning er øget med ca. 200.000 kr. hvilket blandt andet 

omfatter udgifter til lejrskole, som tidligere blev dækket af klassekasserne.  

 

De fleste øvrige omkostninger er nogenlunde status quo.  

 

Resultatet er ca. 300.000 kr. lavere end de foregående år.  

 

Aktiverne viser en solid skole 

 

Spørgsmål 

1) Vil statstilskuddene fortsat falde? 

Vi får nu 71% af det, som det koster at drive folkeskolen, og der kigges 3 år bagud på 

omkostningerne i folkeskolen, når tilskuddet tildeles.  

 

2) Hvorfor er der en øget udgift til lærelønninger.  

Primært grundet udgifter i forbindelse med langtidssygdom.  

 

Regnskabet blev godkendt.  

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Dirigenten oplyste at følgende er på valg: 

Gitte Verbeek, som ikke genopstiller 

Thomas Østergaard, som ikke genopstiller 

Jeanette Palmer, som gerne vil genopstiller 

 

Jeanette Palmer genopstiller 

Steffen Håkan Hansen far til Thomine i 5. klasse og Kirstine i 3. klasse. 

Martin Zacho far til Aske i 0 klasse og Tilte, som er yngre og først starter om et par år.  

De tre opstillede blev valgt uden valghandling. 

 

8. Valg af suppleanter 

Dirigenten oplyste, at Hans Henrik Jensen er på valg og genopstiller. 

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

valghandling.  

 

9. Indkomne forslag 

Der var ikke modtaget nogle forslag. 

 



10. Eventuelt 

1) Der blev spurgt om hvordan status er med hensyn til skoleleder?  

Formanden kunne oplyse, at der holdes samtaler på torsdag den 1. maj.   

 

2) Hvordan vil skolereformen påvirke Landsgrav Friskole? 

Landsgrav Friskole bliver ikke en heldagsskole, men efter sommerferien indføres nogle 

enkelte nye tiltag – også tiltag, som reelt ikke har noget med skolereformen at gøre.  

 

3) Jeanette Palmer orienterede kort om sin egen baggrund i bestyrelsesarbejde og takkede 

de to afgående bestyrelsesmedlemmer samt aftenens dirigent for deres indsats.  

 
 

Generalforsamlingen hævet! 

 


