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Referat af generalforsamling på Viby Friskole 

 
tirsdag d. 27.4. 2010 i Syv Sognegård 

 
Velkomst ved bestyrelsesformand Søren Erichsen 

 
1. Valg af dirigent og stemmetællere 

 Som dirigent blev valgt Finn Jørgensen 

 Stemmetællere blev Carsten Peitersen og Anne Carlsen 

 

2. Beretninger fra bestyrelsen og skolelederen 

 Ved bestyrelsens formand Søren Erichsen – se hjemmesiden 

1) Bestyrelsens arbejde 

2) Udviklingstiltag 

3)Elever/økonomi 

4) Rådhus 

 

 Skolelederens beretning – se hjemmesiden. Som en del af 

skolelederens beretning kom der input fra overbygning og indskoling: 

 Overbygningen ved Leif og Ulrich 
Blokfag i 7.-9. klasse – de emner der har været:  
a) ”Byens rum” Roskildes historie, byplanlægning, ideer, fernisering 

og udstilling på Roskilde Rådhus og Viby bibliotek. 
b) ”Klima” CO2 udledning, kulkraftværker, hvad mener de politiske 

partier, formidling af emnet. 
c) ”Ungdom, kærlighed og identitet” Tobak og alkohol, seksualitet og 

pubertet, krop og ernæring, ungdom og identitetsdannelse, så 
”Fucking Åmål”. 

d) ”Danmark 1850-1900” Kunstnerisk vinkel, Skagensmalerne, 
grundloven, 1864, Darvin, fra land til by, besøg på zoologisk 
museum og Thorvaldsens museum. 

e) ”Mellem himmel og jord” Kun 7.+ 8. klasse. Er der liv derude? 
Hvordan startede det hele? Solsystemet, science fiction. 

 Det har været nogle gode og spændende forløb. Både elever og 
lærere har været glade for det. Det højner motivationen og 
fagligheden. 
 

 Indskolingen ved Helle K. 
Indskolingen er i år 0. Og 1. Klasse, skal udvides til anden klasse næste 
år. De to klasser har mange sideløbende fag, det har været meget 
fleksibelt, ture og besøg ud af huset hver 4. fredag, det har været de 
samme voksne hele tiden og det har været godt, meget aktivitet. 
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Beretningerne er taget til efterretning. 
 

3. Det reviderede regnskab forelægges til orientering 

 Blev gennemgået af bestyrelsens kassér Klaus Sørensen 

 

4. Skolens tilsynsførende aflægger beretning 

 Se skriftlig beretning på hjemmesiden 

 

5. Valg af tilsynsførende for 1 år 

 Leif Bo Andersen blev valgt for det kommende skoleår, som hans 

sidste. 

 

6. Blev rykket ned under eventuelt 

 

7. Ramsø Rådhus 

 Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at Viby Friskole 

køber det tidl. Ramsø Rådhus, Vibygårdsvej 50, 4130 Viby 

Sjælland, matr. nr. 1b, og samtidig sælger ejendommene 

Vestergade 11 (matr. nr. 8dq), 14 (matr. nr. 8cp), 16 (matr. nr. 

8do), 4130 Viby Sjælland. Beslutningen skal træffes på baggrund 

af orienterings- og debataften onsdag d. 21. april 2010  

 Kort opsamling af orienterings-/debatmødet onsdag den 21.-4. 
ved Per Krøis Kjærsgaard 

 Visioner for fremtiden 

 Svar på økonomispørgsmål ved Klaus Sørensen 
Spørgsmål/ debat 

 Hvad prioriteres der højest i restaureringen af Rådhuset?  
Det der skal være i orden er ventilation og klargøring af 
bygningen, skillerum til klasselokaler, fysik og de andre faglokaler. 
Hvis der bliver behov for en hårdere prioritering, fordi budgettet 
ikke holder, vil det blive op til bestyrelsen og gerne 
medarbejderne. Det vil også afhænge af vores kvalitetskrav – vi 
kan kun bruge de penge vi har til det, og vi skal huske på hvad vi 
kom fra, hvis vi flytter. 

 Hele personalegruppen bakker op om et køb af Rådhuset. 

 Der er tidligere blev nævnt noget om uafklarede undersøgelser af 
kloaker, er der kommet et svar? Det er undersøgt, og der er nogle 
brud på afløb fra nedløbsrør/drøn . Det er henregnet til 
småtingsafdelingen, og skal ses i lyset af, at vi også har dette 
problem, hvor vi er nu.  

 Brand- og sikkerhedsmyndighedskrav? Da bygningen i forvejen 
brandmæssigt er en kategori 2 (som kontor) og en skole også er 
en kategori 2, vil der kun være behov for nye tiltag der hvor vi 
laver om, fjerner og sætter vægge op.  
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 Sikring af døre og vinduer? Det er ikke lagt ind i budgettet, men 
det skal selvfølgelig være lovligt og sikkert for børnene at være på 
skolen. 

 Må kommunen sælge Vestergade videre? Ja, de kan gøre som de 
vil. 

 Ros til Klaus Sørensen for det store arbejde siden sidste uge mht. 
økonomi og budgetredegørelse. 

 Er der krav om nabohøring i Gl. Viby? Nej, dog har flere hørt at 
der er opbakning derudefra. Der skal laves en lokalplansændring, 
og der vil være en høring hertil. Handlen betinges heraf, men 
kommunen vurderer ikke, at dette vil være et problem. 

 Får vi en ejerskifteforsikring? Nej, det gives ikke på denne type 
bygninger. Der laves heller ikke en tilstandsrapport, men det har 
vi betalt for at få lavet til egen brug. 

 Vi bør være sikre på, at brandmyndighedernes krav ikke udvides. 
Der blev bl.a. spurgt til alarmeringsanlæg. 

 Til lærerne er det vigtigt at forsøge at tage ”den gode ånd” med 
til Rådhuset, hvis det bliver. Tiltro til bestyrelsens økonomi, 
børnenes skolevej i fokus. 

 Der kunne være ønske fra forældrene om at give lidt mere i 
skolepenge, for at få opprioriteret noget, er det en mulighed? Det 
ligger ikke i budgettet nu. 

 Hvordan bliver den fremtidige information om projektet? 
Gennem et månedligt nyhedsbrev, evt. med et særskilt brev om 
Rådhuset. 

 Tiden er rindet ud på Vestergade – nu er chancen der for noget 

nyt – giv det en chance.  

 Afstemning: 

”Bestyrelsens beslutning om køb af det tidligere Ramsø Rådhus  
godkendes, således at ejendommen købes af Roskilde Kommune og at  
skolens ejendomme på Vestergade samtidigt afhændes og indgår som en  
del af betalingen for rådhusbygningerne.  
Endvidere at det godkendes, at der i denne forbindelse optages  
lån på ca. 8,75 mio kr.” 
 
Afstemningsresultat: 
130 stemte ja.  7 stemte nej Bestyrelsens forslag er vedtaget. 

 

8. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer 

På valg er: 

 Bent Købke (skolekredsen) – modtager genvalg 

 Søren Rotvig Erichsen (forældrekredsen) – modtager genvalg 

 Klaus Sørensen (forældrekredsen) – modtager genvalg 

 John Puggaard (forældrekredsen) – modtager ikke genvalg 

Til bestyrelsen opstiller  

 Nuværende suppleant Susanne Fabricius (forældrekredsen) 

 Bibi Poulsen (forældrekredsen) 
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 Gitte Reholt (forældrekredsen) 

 

Til bestyrelsen blev valgt: 

 Skolekredsen: Bent Købke valgt uden modkandidater 

 Til forældrekredsen blev valgt: 
Klaus Sørensen med 102 stemmer 
Søren Rotvig Erichsen med 86 stemmer 
Susanne Fabricius med 81 stemmer 
 

9. Valg af to suppleanter 

Valgt uden modkandidater:  

Helle Norddahl Mogensen (forældrekredsen) og Irene Lusty (skolekreds) 
 

10. Indkomne forslag – ingen 

 

11. Eventuelt 

Opsparing og økonomi til rejser i overbygningen 

 Der lægges op til debat om muligheden for en opsparingsordning 

til rejser/lejrskoler. 

Forslag fra nogle af 6. klasses forældre om debat omkring dette punkt. 
Økonomiske bekymringer, bekymring om samarbejde mellem forældre, 
lærere og elever: 

 Medindflydelse 

 Nogle føler ikke, de er blevet hørt. 

 Kommunikation – afsender/ modtager. Skolen skal være mere 
synlige omkring de tiltag de laver. 

 Skolen vil tage det til efterretning, men mener dog, at vi gennem 
fx invitation til forældreworkshop og debat på sidste års 
generalforsamling har forsøgt at inddrage og orientere.  

 Økonomi: 

 Der må ikke være økonomiske årsager til, at man ikke kan gå på 
skolen og være med på de tiltag vi laver.   

 Der er altid mulighed for at komme til Per/skolen, for at finde en 
løsning på økonomiske problemer. 

 Fagligt indhold 

 Er der nok faglighed i lejrskolerne? 

 Kommunikation 

 Kritik betyder ikke modvilje eller at der ikke er opbakning 
 

Viby Sj. den  
 
Dirigent                                                                                 Referent 
 
________________________________                         __________________________________ 
Finn Jørgensen                                                                      Sanne Sanddal Poulsen 


