
 

Ekstraordinær generalforsamling 

12.12.2019 

 

  

Sten byder velkommen og takker for det store fremmøde. 

Vi synger ”jeg ved en lærkerede”. 

 

Dirigent - Bestyrelsen foreslår Birthe som vælges enstemmigt. 

Birthe: Mødet er indkaldt rettidigt. 

 Referat - Anja forslås og vælges.  

Stemmetæller – Anne og Lene forslås og vælges. 

 

Sten orienterer om at Ane har opsagt sin stilling pr.31.12.19 uden begrundelse og sygemeldt sig indtil da.  

En stor tak til lærerne (især Fie og René) for deres store indsats og samarbejde. 

Heino, Jakob, Lars og Roald har valgt at trække sig siden sidste generalforsamling. Således at Tina og Troels, Anja 

og Sten sidder tilbage. Det er bestyrelsens opfattelse, at to ægtepar ikke er det bedste udgangspunkt for at 

repræsentere forældregruppen så bredt som muligt. Derfor stiller Troels og Sten deres pladser til rådighed. 

 

Der er flere i forsamlingen der gerne vil vide hvorfor Ane og 4 bestyrelsesmedlemmer er gået. Birthe fortæller at 

det kan bestyrelsen ikke fortælle, men det står en hver frit for at fortælle hvorfor de selv er gået. 

 

Birthe gennemgår: 

Tina sidder til april 2021. 

Anja sidder for støttekredsen til april 2020. Er suppleant for Jakob der har taget orlov resten af sin periode.  

 

Heino: Udtrykker utilfredshed med at alle bestyrelsesmedlemmer ikke trækker sig. Han mener ”Tavlen bør 

viskes ren”. 

Anders: Vi har en god skole! – lad os holde fast i at vi godt kan være uenige og stadig kan snakke sammen. Han 

opfordrede til at ”de voksnes” strid ikke står i vejen for en god skole. 

Johan: Det er vigtigt at vi ikke får det til at handle om alle mulige store drømme, men at få en god hverdag til at 

fungere. 

Rikke S: Vil arbejde for en skoleleder med størst mulige drømme og visioner. 

Birthe lukker debatten. 

 

Forældrekredsen vælger: 



Roald valgt for 2år med 14 stemmer. 

Rikke H. valgt for 1år med 10 stemmer. 

Heino valgt for 1år med 8 stemmer. 

Liselotte valgt som 1.suppleant med 7 stemmer. 

Rikke S. valgt som 2.suppleant med 7 stemmer. 

 

Valgt for skolekredsen: 

Frank valgt som 1.suppleant med 29 stemmer. 

Kevin valgt som 2. suppleant med 23. stemmer. 

 

Birthe takker for god ro og orden. Opfordre til at alle arbejder fremad for skolens skyld. 

 

Johan giver udtryk for at skolen betyder utrolig meget for mange mennesker. Han roser skolen, eleverne og 

lærerne. 

 

Fie fortæller om Fjalleby. Der er ”Open by eftermiddag” onsdag 18. kl.14.30-16. Alle er meget velkomne! 

 


