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Fjaltring Friskole 

 

Referat fra generalforsamlingen for  

Fjaltring Friskole den 10. april 2019 

 

Deltagere:  21 deltagere, herunder Heino, Rikke H., Sten, Jakob og Michael fra 

bestyrelsen, skoleleder Ane og Fie, Rikke S., Inger og René fra 

lærergruppen samt den tilsynsførende Janet.  

Sted: Skolen 

Tid: 10. april 2019 kl. 19.00 – 20.30 

Referent:  Michael Trolle 

Sang:  ”Du kom med alt det der var dig” 

 

 

1. Valg af dirigent m.fl. 

Bestyrelsen foreslog Birthe som dirigent, og Birthe blev valgt uden modkandidat.  

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt 

iht. vedtægterne.  

Valg af referent. Bestyrelsen forslog Michael Trolle. Michael blev valgt. 

Valg af stemmetællere. Foreslået blev Anja og Carlo. Begge blev valgt.      

2. Aflæggelse af beretninger 

Bestyrelsens beretning ved formand Heino  

Heino aflagde bestyrelsens beretning. Beretningen blev taget til efterretning af de 

fremmødte. 

Beretningen vedhæftes referatet. 

 

  

http://www.fjaltring-friskole.dk/
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Tilsynsførendes beretning ved Janet Cribb Jensen 

Den tilsynsførende Janet havde ikke en skriftlig beretning, og Janet forklarede dette 

nogenlunde således:  

Alle tilsynserklæringer skal lægges ind på en særlig portal, som de tilsynsførende har 

adgang til. Således har Janet også lagt sine tilsynserklæringer (rapporter fra de enkelte 

tilsyn på skolen) ind på denne portal. Der er i mellemtiden så desværre sket det, at 

Janets certificering som tilsynsførende er udløbet, og derfor har hun ikke længere 

adgang til sine egne erklæringer på portalen. Janet er lige nu ved at forny denne 

certificering, men hun har fortsat ikke adgang til erklæringerne og har derfor ikke noget 

på skrift med til aftenens generalforsamling udover egne håndskrevne noter fra 

tilsynene på skolen i årets løb. Janet forklarer, at hun har været på skolen 2 gange i 

efteråret. Ved begge besøg har hun konstateret ordentlig undervisning med god 

kommunikation mellem lærerne og eleverne. Kvaliteten i undervisningen er fin, 

konkluderer Janet.          

Skolelederens beretning ved Ane Lambæk 

Ane læste sin beretning op.  

Beretningen vedhæftes referatet. 

Beretningen blev taget til efterretning af de fremmødte. 

Fie udtrykte stor ros til Ane både som leder og kollega.  

3. Revideret årsrapport 

Hovedtallene fra årsrapporten 2018 blev fremlagt og uddybet af kasserer Rikke H.  

Rikke H. fortalte, at vi kom ud med et pænt overskud i 2018 på ca. 140.000 kr. (I 

årsrapporten står ganske vist 242.000 kr. som overskud, men det er fordi udgiften på ca. 

100.000 kr. til nyt indgangsparti m.m. ikke er regnet med i 2018-regnskabet). 

Dette betyder, at vores bankbog er vokset lidt i forhold til året før, og nu er på ca. 

995.000 kr., så det er vi i bestyrelsen meget godt tilfreds med.   

Der var ingen spørgsmål til Rikke H.’s fremlæggelse eller til årsrapporten i øvrigt.     

4. Valg af Forældrekredsens medlemmer af bestyrelsen 

På valg var Heino og Rikke H. Begge havde på forhånd meldt ud, at de ikke ønsker 

genvalg. Michael var ikke på valg men havde allerede ved valget sidste år meldt ud, at 

han udtræder af bestyrelsen nu.  

Eftersom der ikke er flere suppleanter i den nuværende bestyrelse til at træde ind i 

stedet for Michael, så foreslog dirigenten – og de tilstedeværende bakkede op om dette 

– at der nu vælges 2 personer til at sidde 2 år (normal turnus) og 1 person vælges til at 

indtræde i bestyrelsen nu og sidder 1 år (dvs. som suppleant for Michael i hans sidste 

år). Desuden vælges 2 suppleanter.  
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Efter forslagsrunde og stemmeafgivning var Roald og Tina valgt til bestyrelsen for 2 år.  

Lars blev valgt til bestyrelsen for 1 år.   

1. suppleant er Troels og 2. suppleant er Kasper.     

5. Valg af Skolekredsens medlem af bestyrelsen 

(Skolekredsen er forældre samt medlemmer af støttekredsen). 

Det er Jakob, som er skolekredsens repræsentant i bestyrelsen, og da han blev valgt 

sidste år, så er han ikke på valg i år.  

Suppleant er Anja (heller ikke på valg i år).  

6. Indkomne forslag 

Birthe fortalte, at der er indkommet et forslag fra Sofie vedrørende 

opstillingsproceduren ved generalforsamlingen. Birthe læste forslaget op. Birthe 

konkluderede herefter, at forslaget i princippet er, som vi plejer at gøre det, så Birthe 

indstillede til, at generalforsamlingen tager det til efterretning. De fremmødte var enige 

i den indstilling.    

7. Eventuelt 

Ane fortalte, at hun har sendt kommunens forslag til busruter i det kommende skoleår 

rundt til alle forældre. Ane opfordrer til, at alle sender deres kommentarer til skolen 

senest 8 dage før deadline. Ane vil så samle høringssvarene sammen og samlet sende 

tilbagemeldingerne til kommunen.  

Ellers intet til eventuelt.  

 

Herefter kunne dirigenten kl. 20.30 takke for god ro og orden og afslutte 

generalforsamlingen. Herefter var der hjemmebagt kage fra Anja og hyggelig snak.  

 

 

 

22. april 2019/Michael Trolle 


