
 

Ordinær 

Generalforsamling 

2. juni 2021 kl. 17.00 
 

Dagsorden 

Punkt Fremstilling Tema Referat 

1 Formand Velkomst og evt. sang  

2  Valg af dirigent, 
protokolfører og 
stemmetællere 

Dirigent Ole Kobbelgård 

Protokolføre: Maria Munch Stidsen 

Stemmetællere: Monica (lærer på friskolen) 

Og Lasse (lærer på friskolen) 

3  Godkendelse af rettidig 
indkaldelse af 
generalforsamling 

Godkendt 

4  Godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt 

5 Tilsynsførende Tilsynsførendes 
beretning v. Hans 
Henrik Pedersen 

Et tilsyn er ikke bare en time og en kage. 

Men 3 forskellige dage hvor Hans Henrik 
Pedersen har været på skolen og observeret 
og stillet spørgsmål. 

Skolen lever helt og fuldt op til regeringens 
forventninger. 

I forhold til Grundtvigs menneskesyn: lever 
skolen med alles dets mennesker også op til 
dette.  

Der var ingen spørgsmål til beretningen. 

  

6 Bestyrelsesformand Bestyrelsens beretning 
v. Formand Henrik 
Nonnegård 

 

7 Forstander Mikael 
Wortmann, 
Viceforstander Anna 

Forstanderens og 
ledelsens beretning 

 



Nielsen, Majbrit 
Nielsen og Johnnie 
Frederiksen  

8  Spørgsmål til 
beretninger (Pkt. 6 og 
7) 

Kommentar: 

Tak for at der kommer mere info ud fra 
bestyrelsen. 

Dejligt at der ikke er økonomiske 
udfordringer. Hvordan ser det ud med 
planer/rødtråd i efterskolen bl.a. i forhold til 
E-sport og økonomi. Svar: E-sport er et vigtig 
element. Der er 96% drenge og 70% piger der 
spiller. Hvordan gør vi de unge til gode 
holdspillere og ordentlige mennesker. 
Spørgsmål: Linjerne har strittet i mange 
retningen, er E-sport bare en ny dille? Svar: 
den røde tråd er dannelse og fællesskab. Det 
brede perspektiv er vores retning. 

I har set på elevoptaget, er det noget I vil gøre 
hvert år? Ja. Pt. har 75 elever betalt til næste 
skoleår og ca. 25 til året efter. Der bliver 
betalt depositum når eleven bliver meldt ind. 

Stor ros for at have 75 betalte tilmeldte 
elever. 

Det er rigtig flot og dejligt. Hvordan er de 75 
lykkes? Svar: Mange parametere spiller ind. 
Covid, messer, grundige samtaler og 
rundvisninger. Nogle af de rigtig store 
efterskoler, med sport eller rejser, har haft 
andre udfordringer i forhold til at komme 
retur efter nedlukning. En ny trend er at 
eleverne vil det hjemlige, mindre efterskoler.  

Kommentar: Kan vi høste og gemme på 
erfaringer som kan bruges når tendenserne 
ændres igen efter nogle år? 

 

9 Næstformand Heidi 
Daugaard-Eriksen 

Orientering om 
vedtægtsændringer 

Der orienteres om ændringerne. Disse er 
tidligere udsendt. 

Der stemmes ved håndsopretning og 
ændringerne godkendes første gang. 

Da ændringer skal godkendes på hinanden to 
følgende generalforsamlinger, indkaldes der 
snarest til en ekstraordinær 
generalforsamling. 

PAUSE 



10 v. Revisor Erik 
Pedersen - Beierholm 

Fremlæggelse af 
regnskab 2020 

 

11  Spørgsmål til 
fremlæggelse af 
regnskab 

Hvordan med regulering af tilskud i forhold til 
efterskoleeleverne? Vi har taget højde for at 
elevtallet har været faldene, det er med i 
budgettet for 2021. 

Underskuddet fra sidste år, er det afviklet? Ja. 

12 Bestyrelsesmedlem 
Søren Kjær 

Fremlæggelse af 
Budget 2021 

 

13  Spørgsmål til budget 
2021 

Undren over tallet i SFO: Tallet er rent fordi 
stjerneklassen ikke tælles med, en 
regnskabsteknisk detalje. 

Hvad sker der i forhold til de 10 ekstra elever 
der er indskrevet. Der er ansættelsessamtaler 
i morgen, så antallet af lærer bliver justeret i 
forhold til antallet af elever. 

Så i næste års regnskab vil der komme 
ændringen i forhold til budgettet.  Der bliver 
tale om forskydninger.  

Risikerer vi at skulle betale covid-tilskud 
tilbage? Svar:  Nej. 

Hvordan får vi fyldt vores friskole op? Fra de 
små klasser? Hvordan kommer vi til at stå 
stærkere i lokalsamfundet? Svar: bl.a.  skal 
Marginal, foruden at tage sig af PR i 
efterskolen også lave kampagner for friskolen. 
I bestyrelsen og kommunikationsudvalget 
arbejder vi med at gøre skolen mere synlig i 
byen.  

Kommentar: Det er vigtigt at få de gode 
historier om f.eks. renovering kommer ud. 
Der går pt. historie om en slidt skole. 

Forstander: nyt skolekøkken, nye lofter, nye 
gulve, E-sportslokale, akustik plader i 
forskellige lokaler. Nyt inventar rundt 
omkring, toiletterne i friskolen er lige på 
trapperne. 

Formand: Vi laver lidt om på haveaftenerne, 
der bliver tilføjet mindre projekter som f.eks. 
kan løses af mindre forældregrupper. 

Kommentar: Den gang jeg gik her, havde 
f.eks. 4. klasses forældre ansvaret for at gøre 
noget på f.eks. legepladsen.  



Kommentar: Dejligt at komme og se at det går 
godt. De gode historier skal ud. 

Kommentar: Stor tak til hele bestyrelsen for 
det store stykke arbejde I sammen med 
ledelsen har gjort. 

14  Behandling af 
indkomne forslag 

Der er ikke kommet nogen forslag, så punktet 
udgår. 

15  Valg af 
bestyrelsesmedlemmer 
og suppleanter 

På valg er: 

Søren Kjær (modtager gerne genvalg) 

Maria Munch Stidsen (modtager ikke genvalg) 

Marianne Andersen (modtager ikke genvalg) 

 

Fra forældrekredsen opstiller: 

Søren Kjær 

Valgt af forældrekredsen: 

Søren Kjær 

 

Fra skolekredsen opstiller: 

Peter Kraglund 

Charlotte Olsen 

 

Valgt blev: 

Peter Kraglund 

Charlotte Olsen 

 

Valg af suppleanter: 

Opstiller: 

Thania Vexlund Thomsen 

Katrine Lundgreen 

 

Valgt som suppleant for forældrekredsen: 

Thania Vexlund Thomsen 

Valgt som suppleant for skolekredsen: 

Kathrine Lundgreen 

 

16  Evt. Farvel og pæn tak til 



Marianne Andersen, Per Eriksen og Maria 
Stidsen. 

Tak for i aften 

 


