
 

 

Referat af ordinær generalforsamling på Viby Friskole 

torsdag den 18. april 2013 
 

 

Indvielse af Kompashuset (det nye udendørs klasselokale/bålhus) med pølser, øl, vand og hygge . 
Besøg hos Simon i fyrkælderen for at se det nye gasfyr.  
 
Velkomst ved Søren Rotvig Erichsen 
 

1) Valg af dirigent og stemmetællere  
 

Finn Jørgensen blev valgt og takkede ja. Han konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt 
på lovlig vis og var beslutningsdygtig. 
 
Stemmetællere: Anne Carlsen og Brian Jensen 
 
Ændring af dagsordenen. 
Først pkt. 1-4 derefter pkt. 6-9 og så pkt. 5 til sidst. 

 
 

2) Beretninger fra bestyrelsen og skoleleder 
 

Beretning fra formand Søren Eriksen og skoleleder Per Krøis Kjærsgaard. 
Det går generelt ret godt på skolen, gode rammer, stor efterspørgsel, fyldte klasser og fin 
økonomi. Beretningerne fra bestyrelse og skoleleder lægges på skolens hjemmeside. 
Som en del af skolelederens beretning var et indlæg fra Asta Andreasen 9. kl., som har været 
formand for elevrådet de sidste tre år: 

 Elevrådet har været med til at få lektiecafeen op at køre og skal arbejde videre med det 
efter lockouten.  

 De har haft et festudvalg, som har arrangeret fest for overbygningen.  

 De har fået gennemført at der er etableret venskabsklasser mellem de ældste og yngste 
klasser på skolen.  

 De har haft to møder med ”det store elevråd”, hvor elever helt ned til 2. kl er med.  

 Besøg fra DIA/ udveksling i overbygningen har været et ønske fra elevrådet og er på 
mange måder ved at blive ført ud i livet 

 De har taget ”tyggegummireglen” op på lærermødet efter ønske fra flere elever og fået 
ændret reglen.  

 Fremover vil de gerne arbejde på at holde et stormøde for hele skolen. De har ønske 
om flere ture i undervisningen og haft fokus på det sociale.    

 
3) Det reviderede regnskab forelagt til orientering  

 
Regnskabet blev gennemgået af kasserer Klaus Sørensen.  
Der er et flot overskud på næsten 360.000 kr., hvor vi for et år siden havde forventet et ganske 
lille overskud. Årsagen til det forbedrede resultat er primært flere elever.  
Budget for 2013 – Vi forventer et overskud på 623.100 kr. 



 

 

 
4) Skolens tilsynsførende aflagde beretning  
 

Tilsynsrapporten blev fremlagt af skolens tilsynsførende Laura Lundager Jensen, som 
konstaterede at skolen lever op til alle de formelle krav, der stilles fra myndighederne. 
Derudover havde hun mange rosende og spændende ord om stedet. Tilsynsrapporten kan ses 
på skolens hjemmesiden. 

 
5) Debatpunkt: Hvad så nu? Skolen er fyldt op – vi har fået fantastiske bygninger – og hvad så nu?  

International 10.klasse – en multihal til idræt og teater – madskole/kantine hvor elevene laver 
mad på skift - eller?  

Visionsdebat hvor forældrene indbydes til at komme med tanker, ideer og visioner for skolens 
videre udvikling  

 
Visioner ideer og tanker fra generalforsamlingen. 

 Generelt 
 Husk visionerne kan tænkes længere ud i fremtiden, det kan måske godt lade 

sige gøre selvom det er store og dyre projekter. 
 Det ene udelukker ikke det andet, vi kan godt have flere gode ideer og tanker i 

gang på samme tid.  

 Bevægelse 
 En rigtig hal/ multi-/idrætshal. 

 Klassekvotient 
 Stort ønske om at bibeholde en lille klassekvotient på 18. 
 Man kunne sætte en eller to mere i klasserne, det giver flere muligheder, flere 

at sparre/lege med, bedre økonomi til ”det sjove”. 
 Evt. bare flere elever i overbygningen, hvor behovet måske er størst. 

 Mad og sundhed 
 Gerne en madordning evt. bare nogle dage. 
 Hellere vente med madordning og prioritere noget musik og bevægelse. 
 Lav et udvalg der undersøger mulighederne for en madordning, så er det 

nemmere at tage stilling til. 
 Man kunne have nogle skolehaver, som kunne bruges i natur/teknik og 

madlavning/kokkeri i stedet for at få en madordning – det er forældrenes 
ansvar at give en god madpakke med. 

 Skabe en god kultur om mad og inddragelse af børnene. 
 En bestemt klasse kunne stå for en madcafé 

 Trivsel 
 Handlingsplan for konflikthåndtering/ anti-mobbepolitik.  
 Rød tråd omkring trivsel – venskabsklasser. 
 Konflikter tages der godt hånd om. 

 Øvrigt 
 Mere sprog også i de små klasser.  
 Tanken om en international 10. klasse – fantastisk. Kunne give alle på skolen 

rigtig meget udbytte 
 Tænk stadig på en udvidelse af globalisering i løbet at skoletiden, udveksling, 

skolebesøg, rejser mm.  



 

 

 Mere kreativitet, kultur, musik og teater også udadtil. 
 Ønske om musikskole/ musikundervisning. 
 Større udbud/tilbud i klubben og SFO´en. Flere eftermiddagsaktiviteter, teater, 

idrætsaktiviteter mm. 
 Udvidelse af åbningstiderne i SFO og klub. 

 
6) Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer  

På valg er:  
o Jesper Vestergaard (forældrekredsen) – modtager genvalg  

o Signe Glad (forældrekredsen) – modtager genvalg  

o Jens Andersen (skolekredsen) – modtager genvalg 
Desuden opstiller:  

o Peter Mandel - far til Luna i 1. kl. 
o Anita Eliasen - mor til Emilie i 2. kl. og Sebastian i 4. kl. 
o Rolf Adamson - far til Caroline i 3. kl. og Sofie i 4. kl.  

  

Antal stemmeberettigede i forældrekredsen: 59  

Antal stemmeberettigede i skolekredsen: 61 

o Valgt fra forældrekredsen: Jens Andersen og Signe Glad 

o Valgt fra skolekredsen: Anita Eliasen  

7) Valg af to suppleanter 
 

Følgende stillede op: 
Nicoline Juhl 
Jesper Vestergaard 
Peter Mandel 
Rolf Adamson 

 
o Valgt som 1. suppleant: Rolf Adamson 

o Valgt som 2. suppleant: Peter Mandel  

8) Indkomne forslag – ingen  
 
9) Eventuelt  

 
 
 
 
 
 
 
_____________________________  _______________________________ 
Referent Sanne Sanddal Poulsen  Dirigent Finn Jørgensen 


