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Referat af ordinær generalforsamling på Viby Friskole 
 

Onsdag d. 26. april 2017  
 
 
 
Dagsorden 

 

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 

Dirigent: Finn Jørgensen blev valgt og kunne erklære generalforsamlingen for lovlig 
indvarslet. 
Stemmetællere: Mette Mosegaard + Rasmus Glad 
 

 

2. Beretninger fra bestyrelse og skoleleder 

Beretning fra bestyrelsen ved bestyrelsesformand Thomas Lykke Henriksen. 
• Forældredrevet skole - struktur 
• Præsentation af bestyrelsen  

• Ansættelse af ny skoleleder 
• Prioritering af arbejdsopgaver for ny skoleleder 
• Bestyrelsens øvrige opgaver i 2016/17 
• Overordnet status 

 
Beretning fra skoleleder Peter Mortensen med indslag fra flere ansatte.  
• Året der gik 
• Kahoot om stedet med indslag fra de ansatte 
• Tiltag og opgaver i ledelsen 
• Film om udeskole 
• Eftertanke 

 

Efterfølgende spørgsmål og debat bl.a.: 
- Flotte og spændende beretninger 
- Man kunne bruge overbygningens erfaringer og oplevelser til at evaluere deres høje 

aktivitetsniveau, og om der skal laves noget om 
- Hvad skal en undersøgelse blandt de elever der er gået ud bruges til? 
- Opmærksom på kommunikation om klassekvotient i ny 0. klasse 
- Opfordring til at lave et større samarbejde med børnehaverne 
- Skønt med rytmik for de nye elever – fortsæt endelig med det 
- Dejligt hvis udeskoleprojekterne kan udvides på skolen 
- Savner et årshjul tidligt på året 
- Dejligt hvis der kommer en pixibog til nye forældre 
- Savner en pædagogisk strategi i SFO´en 
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3. Det reviderede regnskab forelægges til orientering 

Regnskab for 2016 og budget for 2017 blev fremlagt af kasserer Klaus Sørensen. 
Regnskabet udviser et lille underskud på 10.528 kr. for 2016, som er mindre end forventet.  
Der budgetteres med et overskud på 576.190 kr. i 2017. 
Klaus konkluderer, at skolen har en sund økonomi. 

 

 

4. Skolens tilsynsførende aflægger beretning 

Beretning fremlagt af skolens certificerede tilsynsførende Laura Lundager Jensen.  
Laura oplever meget leg og læring på dette sted. Kan ikke sætte en finger på det faglige 
niveau. Der er læringsmål i undervisningen, eleverne kender dem ikke nødvendigvis og det 
er også fint. Laura bruger meget samtale og spørgsmål til eleverne, når hun er her, til at 
finde ud af, hvad de tænker, lærer og mener. Laura er også på tilsyn i SFO og klub. Det 
oplever hun som et trygt og tillidsfuldt sted, masser af leg og aktiviteter. 
Tilsynsrapporten bliver lagt på hjemmesiden. 
 
Laura har været tilsynsførende på Viby Friskole i 6 år, og må efter reglerne ikke være her 
mere. Tusind tak til Laura for de år hun har været tilknyttet skolen. Det har været et godt 
samarbejde og en rigtig god sparring. 
 
Valg af tilsynsførende 

a. Valg af mødeleder – Finn Jørgensen 
b. Afgørelse af funktionsperiodens længde – Bestyrelsen foreslår 2 år 
c. Afgørelse af antal tilsynsførende – Bestyrelsen foreslår, at vi fortsat har én 

tilsynsførende. 
d. Valg af tilsynsførende – Bestyrelsen indstiller Malene Falck Christens som ny 

tilsynsførende. 
Malene præsenterede sig selv og blev valgt for en to-årig periode. 

 

 

5. Fremlæggelse af Viby Friskoles nye IT strategi 

Strategien blev fremlagt af Peter Mortensen. 
Den er lavet med udgangspunkt i de ansattes ønsker og tanker og har desuden været 
omkring bestyrelsens tanker på området.  
• Visionen – vi er på vej 
• Regler i undervisningen og frikvarterer 
• Bekymringer 
• Medarbejder workshop 

• Initiativer  
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6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 

På valg er: 
• Anita Bjerg Eliasen (skolekredsen) – modtager genvalg 

• Merete Markvart (suppleant for forældrekredsen) – modtager genvalg 

• Nicoline Juhl (forældrekredsen) – modtager genvalg 

• Thomas Lykke Henriksen (forældrekredsen) – modtager genvalg 

• Vibeke Aggebo-Jørgensen (suppleant for skolekredsen) – modtager ikke genvalg 

 

Valgt for forældrekredsen: 
• Thomas Lykke Henriksen 
• Anita Bjerg Eliasen 
 
Valgt for skolekredsen: 
• Merete Markvart 

 
Suppleant for forældrekredsen: Nicoline Juhl 
Suppleant for skolekredsen: Regina Sørensen 
 
 

7. Indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag. 
 
 

8. Eventuelt 

• Elevrådet – har ikke været prioriteret så højt i noget tid 
• Meget affald på området 
• Opfordring til ikke at parkere udenfor p-pladsen 
• Opfordring til at komme til tiden om morgenen og være stille, når man venter udenfor 
• Forslag om at eleverne får en privat sangbog, som de selv passer på 
• Der ligger meget papir på toiletterne. Man kunne overveje en anden løsning 
 
 
Tak for god ro og orden! 
 
 
 
_________________________________          ___________________________________ 
Finn Jørgensen   Sanne Sanddal Poulsen 
Dirigent   Referent 

 
 
 


