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Referat af ordinær generalforsamling på Viby Friskole 
 

Onsdag d. 25. april 2018  
 
 
Dagsorden 

 

1. Valg af stemmetællere 

Lasse Thorsen + Rasmus Glad 
 

2. Valg af dirigent  

Finn Jørgensen blev valgt og konstaterede generalforsamlingen for lovlig indvarslet. 
 

3. Beretninger fra bestyrelse og skoleleder 

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

- Udeskole 
- Det internationale 
- Det musiske 
- IT 
- Multihal 
- Endnu mere friskole 

• Ny håndbog for elever og forældre v. Anita og Merete 
• Klassekvotient 
• Opsparing til rejser i overbygningen 
• Øvrige emner i bestyrelsen 

- Økonomi 
- Vedligeholdelsesplan for bygningerne 
- Hjertestarter 
- Multihal 
- Opdatering af vedtægter 
- Socialt arrangement med de ansatte 
- Deltagelse på forældremøder 

• Overordnet status 
 

Beretning fra skoleleder Peter Mortensen.  
• Året der gik 

Filmklip fra flere elever 
- Håndværkslinjen – Orangeriet 
- Udveksling til Marl 
- Legetårn i SFO 
- Sms-hilsen fra 10. klasses elev 
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• Præsentation af nyt logo og hjemmeside 

- Mødested 
- Sammenhold 
- Natur 
- Udvikling 
- Fokus 
- Orientering 

• Friskoleånd og skoleudvikling 
 

Efterfølgende spørgsmål og debat bl.a.: 
- Flotte og spændende beretninger 
- Dejligt at der er nye tanker omkring niveaudelingen i overbygningen. 

 
4. Det reviderede regnskab forelægges til orientering 

Regnskab for 2017 og budget for 2018 blev fremlagt af kasserer Klaus Sørensen. 
Det fulde regnskab har ligget fremme på kontoret til gennemsyn de sidste par dage. 
Mindre folder med hovedtallene i regnskabet blev uddelt. 
Regnskabet viser et overskud på 650.334 kr. for 2017.  
Der budgetteres med et overskud på 914.710 kr. i 2018. 

- Indfrielse af lån til Roskilde Kommune  
- Opsparing til evt. multihal  

Klaus konkluderer, at skolen har en sund økonomi. 
 

5. Skolens tilsynsførende aflægger beretning 

Beretning fremlagt af skolens certificerede tilsynsførende Malene Falck Christens.  
Der er kommet skærpede krav til tilsynet. Malene har ingen bekymringer i forhold til det 
faglige, og har derfor haft et særligt fokus på demokrati og ligestilling.  
Tilsynsrapporten bliver lagt på hjemmesiden. 
 
Forslag til kommende skoleår: Fokus på faglighed i overbygningens nye 
niveaudelingsændring. 

 

6. Vedtagelse af opdaterede vedtægter for Viby Friskole 

Bestyrelsen foreslår en opdatering af vedtægterne for Viby Friskole på følgende punkter: 
§1 Hjemsted. Opdatering af skolens adresse. 
§ 7 Generalforsamlingen kan indkaldes pr. mail og ved opslag på skolens hjemmeside. 
§ 18 Regnskab. Årsregnskabet skal være afsluttet senest 14 dage før generalforsamlingen.  

 
Der blev stemt for alle tre ændringer i vedtægterne. 
Vedtægtsændringer skal godkendes på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Der 
er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 16. maj 2018. 
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7. Bemyndigelse af bestyrelsen til det videre arbejde med projekt Multihal 

Oplæg fremlagt af Thomas Lykke Henriksen 
• Begrundelse  
• Beliggenhed 
• Processen indtil nu 
• Økonomi v. Klaus Sørensen 

- Lånemuligheder, væsentlige forudsætninger og usikkerheder. 
• Det videre forløb 
• Inddragelse af forældre 
 
Spørgsmål og kommentarer fra salen: 

- Størrelse på hallen. 
- Roskilde har en arkitekturvision/lokalplan. 
- Dejligt det ikke er tænkt som stort ”udlejningsprojekt”  
- Er der nok parkering? 
- Er der nok græsplæne tilbage? 
- Hvad er med i den pris vi er nået frem til?  
- Lyder spændende, opbakning til projektet. 
- Smertegrænse i forhold til økonomien. 
- Budgettet på MSE? 
- Hvad med solceller? 
- Er der behov for jordbundsundersøgelser nu? Forurening. 
- Historisk perspektiv – et ønske i mange år - flytning af skolen fra Vestergade – 

skolen i udvikling – samme bekymringer, men fortsæt endelig denne udvikling - 
dejligt. 

- Kunne vi bygge endnu større? 
- Overdækning/ forbindelse mellem skole og hal. 
- Tænk gerne kreativt i projektet. 
- Det er med til at fremtidssikre skolen. 
- Vil vi primært bygge til skolen eller til udlejning? 
- Opfordring til at lave et dialogmøde på et senere tidspunkt. 
Positiv tilkendegivelse til at gå videre i processen. 

  
8. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 

Bestyrelsesmedlemmer på valg er: 
• Klaus Sørensen (forældrekredsen) – modtager ikke genvalg 

• Michael Møller (forældrekredsen) – modtager genvalg 

• Peter Mandel (forældrekredsen) – modtager genvalg 

• Regina Sørensen (skolekredsen) – modtager genvalg 

Desuden stiller Lars Raahauge Stalfelt op til bestyrelsesposten. 

 

Valgt til bestyrelsen: Michael Møller, Peter Mandel, Regina Sørensen og Lars Raahauge 

Stalfelt. 
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De to suppleanter valgt i 2017 er begge indtrådt i bestyrelsen i løbet af året.  

Suppleanter valgt: 
• Suppleant for forældrekredsen: Niels Vingborg 
• Suppleant for skolekredsen: Andreas Boye Mørk 
 
1000 tak til Klaus Sørensen, Nicoline Juhl og Rolf Adamson for deres store indsats i 
bestyrelsen. De er alle tre trådt ud af bestyrelsen. 
 

9. Indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag. 
 

10. Eventuelt 

Alt kan drøftes – intet kan vedtages. 
• Fokus på at fastholde indskrevne børn, introforløb. Hurtig tilbagemelding til dem på 

ventelisten. 
• Der er få mandlige ansatte. 
• Er haludvalget endeligt nedsat? 
• Mulighed for hjertestarter gennem hjerteforeningen. 
 
 
Tak for god ro og orden! 
 
 
 
 
_________________________________          ___________________________________ 
Finn Jørgensen   Sanne Sanddal Poulsen 
Dirigent   Referent 

 
 
 


