
 

 

  
 

 

Referat af generalforsamlingen 28.04.2021 
Dirigent: Jørgen Schwartz 

Deltagere: Bestyrelsen, forældre, skoleleder og medarbejdere er fremmødt via Teams. 

Referent: Mia Louise Mønt 

 

Generalforsamlingen bliver afholdt digitalt via Teams onsdag 28/4 2021 kl. 19.00.  

 

Dagsorden er: 

· Valg af dirigent. 
Jørgen Schwartz udpeges som dirigent. Alle samtykker. 

· Bestyrelsen aflægger beretning. 
Bestyrelsesberetningen aflægges ved formand Jesper Sø. Der tales om vigtige datoer for Vor Frue 
Friskole. Dernæst en stor tak til afgående bestyrelsesmedlemmer, ledelsen, medarbejdere, forældre, 
og bogholder. 

· Bestyrelsen/revisor forelægger den reviderede årsrapport. 
Forelægges ved bestyrelsesformand Jesper Sø. Jesper gennemgår årsrapporten via skærmdeling, så 
alle kan følge med. Årets resultat er et minus på 168.863 kr.  

· Bestyrelsen forelægger budget for skoleåret 21/22. 
Forelægges ved bestyrelsesformand Jesper Sø. Jesper gennemgår budget for 2021/2022 via 
skærmdeling, så alle kan følge med. Budgetteret resultat på 3.859 kr. for år 2021. Antallet af elever 
har stor betydning for årets resultat, så en opfordring til alle forældre om at dele budskabet om 
vores skole. 

· Skolelederen aflægger beretning og planer for skoleåret 21/22. 
Skoleleder Anja Nørager Nielsen aflægger beretning for det foregående år samt planerne for det 
kommende skoleår. Derudover gives en stor tak til medarbejdere, bestyrelsen, forældre og elever. 

· Knud Nordentoft (certificeret tilsynsførende) aflægger beretning. Knud gennemgår hvad tilsynet 
indebærer samt det efterfølgende forløb. Tilsynsrapporten kan findes på tilsynsportalen i 
Undervisningsministeriet. Tilsynsbesøg den 10.03.2021 – alt ser fint ud. Konklusionen er at Vor Frue 
Friskole lever op til sine værdier, visioner og missioner. Det er en skole med glade børn som lærer og 
udvikler sig godt. Vor Frue skole er godt og sikkert i gang med sin udviklings- og læringsrejse. Skolen 
vurderes at stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Vor Frue Friskole uddanner 
handlekraftige børn.  

· Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: 
Valgt til bestyrelsen: Jørgen Schwartz (6 stemmer), Ulla Wiese (6 stemmer) og Christian Dyregaard 
(4 stemmer). Eva Tengberg vælges som suppleant med 2 stemmer. 

· Behandling af indkomne forslag: 
o Bestyrelsen har flere forslag til vedtægtsændringer (Vedtægter er vedlagt): 

§ § 4, Skolekreds udgår. Ingen indvendinger. 



 

 

  
 

§ § 7, stk. 3: Fristen for indgivelse af forslag ændres til 14 dage før den ordinære 
generalforsamling. Ingen indvendinger. 

§ § 12, stk. 1: Valg af kasserer slettes. Ingen indvendinger.  
§ § 14, stk. 5: Ændres til, at skolelederen ansætter og afskediger personale.  

Ansættelser skal godkendes i forhold til budgettet. Ingen indvendinger. 

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling om ca. 14 dage, så der kan stemmes om 
vedtægtsændringerne. 

o Bestyrelsen har følgende forslag: 
§ Opstartsgebyret hæves fra 500 kr. til 1.600 kr. Der er ingen indvendinger til dette 

forslag. 
§ Præcisering af klubtilbuddet til elever fra fjerde klasse. Bestyrelsen udarbejder 

forslag til en mulig løsning på et fremtidigt klubtilbud og dets pris. Forslaget drøftes 
og der stemmes om det ved den ekstraordinære generalforsamling.   

§ ”Årshjul” for forældreopgaver på skolen. Mia Mønt fremlægger forslaget: alle 
forældreopgaver meldes ud inden skoleårets start, og ved det førstkommende 
forældremøde melder alle forældre/hustande sig på fx 3 opgaver hen over 
skoleåret. Forslag om bødebetaling ved udeblivelse. Bestyrelsen kigger nærmere på 
forslaget. Det drøftes og der afstemmes til den ekstraordinære generalforsamling. 

· Eventuelt. Der er ingen punkter til eventuelt. 
 

  


