
 

 

Referat fra stiftende Generalforsamling til opstart af  

Grænseegnens Friskole 

afholdt den 12. oktober 2010 på Holbøl Skole 

 
1. velkomst samt hvad er der sket indtil nu: 

Mette Wrang bød velkommen og Christian Duus gennemgik kort hvad de forskellige 

arbejdsgrupper har beskæftiget sig med indtil nu. 

Ikke alle arbejdsgrupper har været i gang endnu. Men især arbejdsgruppen der 

arbejder med "Skolens rammer og vedtægter m.m." har arbejdet meget hårdt på at få 

udarbejdet skolens rammer og Vedtægterne for den selvejende institution 

"Grænseegnens Friskole" samt vedtægterne for "Grænseegnens Friskoles 

støtteforening" færdige. 

 

En gruppe har også haft en “arbejdslørdag” hvor de fik “kogt” alle gode ideer man 

havde omkring rammerne for en friskole, ned til nogle hovedoverskrifter, der blev 

symboliseret i en blomst.   

 

Vedtægterne har været tilgængelige på friskolens hjemmeside og er også udleveret på 

generalforsamlingen. Der har været flere muligheder for at læse vedtægterne inden 

aftenens generalforsamling. 

 

Der venter meget arbejde endnu og en af udfordringerne bliver bl.a. at få økonomien 

helt på plads. Herunder evt. tilskud fra fonde og sponsorater. 

 

I den forbindelse nævnte både Christian Duus og Peter Hell (Brugsen) at Friskolen 

allerede har modtaget 1 stor donation. Endda fra en lokal borger. 

Hans Olsen fra Holbøl har været yderst venlig og doneret 10.000 kr. til Grænseegnens 

Friskole. En stor varm tak til Hans og der var klapsalver i hele "salen". 

 

2. Valg af dirigent: 

Peter Hell blev enstemmigt valgt som aftenens dirigent. 

Peter håbede at alle havde læst vedtægterne! 

Der blev valgt 3 stemmetællere : Per Østergaard, Lena Jensen og Jacob Hansen 

Der skal vælges bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. 

 

Næste generalforsamling vil være marts 2012 

 

3. Gennemgang af vedtægter til stiftelse af Grænseegnens friskole 

Christian Duus gennemgik vedtægternes formålsparagraf:   -uddrag-  

§1 

Grænseegnens Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med 

hjemsted i Aabenraa Kommune. Skolens adresse er Præstevænget 12, Holbøl, 6340 

Kruså. 

§2 

Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og 

andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v. Det følger heraf, at skolen 

efter sit formål og i hele sit virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund, som 

det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og 

respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling 



 

 

mellem kønnene. 

 

 

Endvidere orienterede Christian Duus om skolekredsen og forældrekredsen. Alle kan 

stemme i aften. De der ikke har skolebørn men stemmer, og bliver valgt ind, vil blive 

medlem af skolekredsen. 

 

Skolekredsen er den kreds af interesserede, der ønsker at bakke op om skolen, men 

ikke er forældre til børn på skolen. Måske skolekredsen kunne være den 

tilsynsførende myndighed?? Det afgøres senere. 

 

§ 10 i vedtægterne for Grænseegnens Friskole omhandler bestyrelsens 

sammensætning herunder valget. 

Man har besluttet at bestyrelsen skal bestå af 9 medlemmer samt 2 suppleanter. 

Og der vil blive brug for alle beslutnings dygtige medlemmer, derfor er 9 personer et 

godt valg. Kunne også have været 7 eller 11 men 9 medlemmer er passende. 

 

Der er forældre, der har tilkendegivet, gerne at ville stille op til bestyrelsen. 

 

4. Valg til bestyrelse og suppleanter 

Der er ingen bestemt valgprocedure!! 

Dirigenten vælger hvordan: 

Stemmesedler udleveres, der kan skrives op til 9 navne på stemmesedlen. 

Mulige kandidater: 

Christian Duus, Mette Wrang, Rikke Festersen, Anja Karschulin, Anja Hou, Anne 

Callesen, Jeanett Lehné, Preben Jensen, Hanne Christensen, Berit Petersen, Joe 

Rasmussen, Tina Dreyer, Karina Lorenzen, Iben Pedersen. 

 

Resultat af valget blev: 

Christian Duus  (68 stemmer) 

Mette Wrang ( 62) 

Rikke Festersen ( 52) 

Preben Jensen ( 48) 

Anja Karschulin (45) 

Hanne Christensen (36) 

Joe Rasmussen (33) 

Karina Lorenzen (31) 

Berit Petersen (29) 

 

Suppleanter: 

Jeanett Lehné ( 28) 

Tina Dreyer ( 26) 

 

Antal afgivet stemmer: 70 

1 stemme ugyldig 

Antal mulige stemmer: 75 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
5. Resultatet af spørgeskemaundersøgelse 

Anja Karschulin gennemgik i grove træk resultatet af den store 

spørgeskemaundersøgelse, der har været lavet da man skulle find ud af, om der var et 

grundlag for etablering af en friskole. 

 

Der har været en meget positiv tilbagemelding på etablering af en friskole, og det har 

også været grunden til, at vi har arbejdet videre med projektet. 

 

Undersøgelsen blev lavet, primært for at finde ud af, hvilke børn, der er nu, hvilke 

børn kommer og ønsker man en friskole? Er man villig til at betale 1400 kr. pr. md.? 

Der er både svaret elektronisk og i papirform. 87 besvarelser i alt og 26 børn i 

førskolealderen. 

 

Der er stor tilfredshed med skolen i dag. 

 

Der er mange der mener, at det har stor betydning at der er en skole i lokalområdet 

Der er interesse for Friskolen. 

42 ud af 59 svarede ja til at de var villige til at betale 1400 kr. pr. md. 

 

Der var også en stor frivillighed til at hjælpe blandt besvarelserne; Nogen ville gerne 

hjælpe med malerarbejde, eller havearbejde. 

Friskolen er afhængig af, at der ydes timer til rengøring, alm. vedligeholdelse m.m. 

 

Der var kommet mange forslag til hvad skolen også kunne bruge til: 

Selskabslokaler, musikskole, aftenskole, sport, klub, aktiviteter for ældre, sundhed, 

foredrag, vuggestue, vandrehjem, udlejning af gymnastiksal til firmaer, bruge 

sportspladsen til crossbane, da vi også har stadion. m.fl. 

 

6. Gennemgang af vedtægter til og stiftelse af støtteforening 

Dirigenten går ud fra at alle er bekendt med vedtægterne for støtteforeningen, da de 

har været tilgængelige i noget tid. Bl.a. på Friskolens hjemmeside. - uddrag- 

§1 

Foreningens navn er "Grænseegnens Friskoles støtteforening". Foreningen har 

hjemsted på Grænseegnens Friskole i Holbøl, Aabenraa Kommune. 

§2 

Formål 

At støtte Grænseegnens Friskole og dennes aktiviteter. Gennem sit virke at motivere 

en bevarelse af og påvirke en videreudvikling af Grænseegnens Friskole. Foreningens 

aktiviteter skal inspirere, motivere og understøtte, at skolens elever tilbydes den bedst 

mulige skoleuddannelse. Foreningen skal medvirke til, at skolen fungere som et 

naturligt samlingssted for lokalbefolkningen på tværs af generationer. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

7. Valg til bestyrelse, suppleanter og revisorer 

 

Som stemmetællere blev valg: Lena Jensen, Jens Peter Skøtt og Per Ihle 

 

Mulige kandidater: 

Jacob Hansen, Susanne Larsen, Freddy Petersen, Monika Petersen, Helle Sørensen, 

Kjeld Christensen, Anne Callesen, Iben Pedersen, Torsten Karschulin, Volker Schade. 

 

Resultat af valget blev: 

Anja Hou (48 stemmer) 

Jakob Hansen (43) 

Freddy Petersen (42) 

Anne Callesen (36) 

Iben Pedersen (35) 

Volker Schade (30) 

 

Suppleanter: 

Susanne Larsen (27) 

Monika Petersen (25) 

(Der var kampvalg til anden suppleant!) 

 

Antal mulige stemmer: 75 

Antal afgivne stemmer: 70 

 

 

Som revisorer blev foreslået og valgt: Jens Peter Skøtt og Per Ihle. 

 

8. Eventuelt 

Tak for i aften.                                                                       

 

 


