
Generalforsamlingen onsdag den 10. april 2013 på Grænseegnens Friskole 
 

Stemmeret til generalforsamlingen har forældre (som alle har betalt medlemskab af 

forældrekredsen sammen med elevbetaling), samt øvrige interesserede, der er medlem af 

skolekredsen. Betaling til skolekredsen(uændret 200,- pr. år pr. husstand) kan ske på aftenen. 

Gæster gratis adgang! 

Velkomst ved formand Christian Duus 

1. valg af dirigent 
a. Per Østergaard Nielsen foreslås og modtager gerne posten. Generalforsamlingen 

er varslet korrekt. Forældrekredsen har modtaget invitation pr. brev, 

skolekredsen også pr. brev. Desuden stået på skolens hjemmeside siden januar. 

b. Stemmetæller: Jakob Hansen og Freddy Petersen. 

c. Regner med pause kl. 20.00 

 

2. Bestyrelsen aflægger beretning - Se også den udsendte beretning 
Beretningen er sendt ud til alle. Har igennem det sidste år set tv - Herlufsholm. Et 

ophold der kræver tre ting: Vilje - at forældrene har råd og at eleverne kan sidde stille.  

Hvor er det rart at vi på vores skole har truffet andre valg - i trygge rammer, hvor vi 

selv kan være en del af deres skoledag, ikke afhængig af økonomisk formåen, det er 

rart at eleverne ikke altid sidder stille. 

Arrangementer: Vi møder op og ser, hvad vi på har og holder på skolen - der er både 

arrangementer for skolens brugere og også for lokalsamfundet - mange foreninger 

bruger skolens lokaler til mødeaktivitet. 

Kommende arrangementer: Lola Jensen: 8. oktober 2013 i samarbejde med Svalen. 

Alle forældre i skolen og i Svalen inviteres samt andre interesserede. 

Skolens økonomi: Baseret på 45 elever det første år - økonomien var god. 

Indeværende år: Ser det anderledes bedre ud - der kan lægges penge til side. Lige pt. 

har vi tiltro til en elevmassse på 80 efter sommerferien. 

Legater og anerkendelse fra bl.a. Sydbank, var selv med til aktionærmødet i 

Grænsehallerne for nylig. De deltagende var måske mere bedsteforældre end forældre, 

men det gode ord spredes, Mødehuslegatet samt SE - Syd Energi og andet. 

Vi har installeret nye gasfyr - besparelsen kan lægges i driften. 

Forældre har bl.a. bidraget med at male klasseværelser og der er blevet ryddet op på 

legepladsen - der kommer snart ny invitation til lørdagsarbejde. Tag imod invitationen 

og lær hinanden at kende. 

Der er skiftet vinduer og der er klar til at skifte tag på cykelskuret. 

Rengøringsweekender - det fungerer godt og Berit laver et stort arbejde for at det hele 

skal gå op i en højere enhed. 

1-års eftersyn af skolens værdier: Vi i bestyrelsen har gennemgået vores værdier - 

følger vi dem? Vi kunne konstatere at vi var i gang med de gode ting og de områder, 

der ikke bliver arbejdet med pt. er områder vi vil i gang med. 



Tilsyn med skolen: Vi havde oprindeligt arbejdet for at vi skulle udføre tilsynet selv, 

men efter en ekstraordinær generalforsamling, blev dette ændret og vi fik tilknyttet en 

tilsynsførende. Hendes første tilsynsrapport indeholder virkelig mange positive 

tilkendegivelser både i forhold til undervisning, igangværende og kommende aktiviteter 

samt personalets tilgang til skoleopgaven. 

Bus: Der har været debatteret om hvorvidt vi skulle have en bus. Det vil koste ca. 

300.000,- og det er penge, der går fra vores drift. Da der ikke har været yderligere 

tilkendegivelser i forbindelse med generalforsamlingen, skydes dette til efter at skolen 

har haft en 9. kl. i et fuldt skoleår. 

Nye tiltag i det kommende skoleår: Når der efter sommerferien starter skole igen, har 

vi forventeligt ca. 80 elever. Skolen har ikke noget samlingssted, hvor alle kan være og 

se teater, spise, dyrke gymnastik og så videre. Samtidig er gymnastiksalen og 

omklædningsrummene noget af det mest udtjente. Derfor, som det ses i punkt 6, 

arbejdes der på et projekt, der giver mere plads. 

Nye lærerkræfter: Når der skal søges nye ansatte er der ikke mange om buddet, derfor 

skal vi prøve at gøre os mere attraktive som arbejdsplads. Anja Karschulin er tovholder. 

 

Er der spørgsmål og kommentarer til beretningen? 

Jane Jørgensen: forslag omkring softshelljakker og andet med logo. Til børn og voksne.  

Christian Duus: God idé der skal også trykkes nye streamere.  

Streamerne kan godt virke lidt store. 

 

Beretningen er godkendt af forsamlingen. 

 

 

3. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering - se også 

det udsendte regnskab 
a. Bestyrelsen fremlægger under dette punkt også hvorledes overskuddet 

disponeres samt budget 2013 til orientering. 

Bettina, vores kasserer, sørger for det hele, betaler regninger, årsregnskaber og 

revisioner. 

 

Kommentarer til ejendomsdrift: Indeholder også køb af 2 nye fyr 

Kommentarer til andre omkostninger: Revision i forbindelse med regnskabet 

indeholder udgift på ca. 100.000,- samt et udestående på ca. 50.000,- også til 

revisionen. 

 

Spørgsmål til regnskab og balance?  

Kommentar: Susanne Nielsen, resultat er flot og giver tryghed desuden er det et 

godt signal udadtil, hvilket er vigtigt - også i forhold til evt. kommende elever og 

ansatte. 

kommentarer: Per Ø. Nielsen, man kunne evt. vise den positive udvikling i 

elevtallet på en kurve, det ville give et fint billede af skolens udvikling i løbet af 

de par år, skolen nu har eksisteret.  

Christian Duus: Der kommer 12 nye i 0. kl. og der startes en 8. kl. op i den 

anden ende. Der er derfor allerede i budgettet afsat midler til dette nye - mere 



personale og flere klasser. Der budgetteres stadig med det samme overskud og 

også lejrskoler hvert år. 

Spørgsmål: Susanne Nielsen - hvornår får man mulighed for at høre nyt om 

kommende skoleår? Så der er mulighed for at debattere og drøfte de muligheder 

der er? Håber ikke at skolen vælger at gå tilbage til ren klasseopdeling, da der 

er så mange muligheder og fordele ved nuværende konstellation.  

Kommentar: Christian Duus; vi er blevet testet i og med der kom en 

forældregruppe fra en anden skole, der forespurgte om muligheden for at få 

egen klasse i skolen. Dette blev ikke imødekommet. 

Kommentar vedr. inklusion: Skolen blev i opstarten bemidlet 70.000,- til 

specialundervisning som stort set er ingenting. Det pædagogiske udvalg har 

derfor været på banen for at komme med forslag og idéer, som de ansatte kan 

arbejde videre med. Der er tilført ekstra midler til klasserne. 

 

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer  
Forældrekreds: På valg er Christian Duus (Modtager genvalg) 

Forsamlingen har genvalgt Christian Duus  

 

(Ikke på valg fra forældrekreds: Rikke Festersen) 

 

Skolekreds:  

Preben Jensen, Anja Karschulin og Bettina Clausen (alle modtager genvalg). 

Forsamlingen genvalgte de 3.  

Natalie Staffensen (valgt i 2012 1 år) modtager ikke genvalg 

Kenneth Hansen stiller op til valg - Kenneth Hansen er valgt af forsamlingen. 

 

5. Valg af suppleanter 
forældrekreds: Susanne Andreasen (modtager ikke genvalg),  

Der er ikke nogen forslag - derfor ingen valgt. 

 

Skolekreds: Freddy Tækker (modtager genvalg) 

Freddy Tækker er genvalgt af forsamlingen 

 

6. Indkomne forslag 
Fra bestyrelsen er indkommet forslag om at generalforsamlingen principbeslutter 

at der skal etableres en multihal med mulighed for idrætslige-, teater/musik- og 

mødeaktiviteter. 

Første skridt er at skabe idéer, ”folkelig opbakning”, projektbeskrivelse og 

økonomi. Medens beslutning om etablering afventer en (evt. ekstraordinær) 

generalforsamling. 

 

Der er arbejdet med dette, fordi der er behov for et langt større samlingslokale, 

desuden er der andre forhold, der i dag gør sig gældende i forhold til tidligere. 



Fra generalforsamlingen ønskes opbakning og tilkendegivelse af at bestyrelsen 

fortsat arbejder med dette. 

Vi - bestyrelsen - ønsker mange idéer fra jer omkring dette, derfor skal I om et 

øjeblik i arbejde.  

Per Østergaard Nielsen, Carsten Festersen, Bettina Clausen og Christian Duus 

har arbejdet med projektet. Det er ikke et skoleprojekt alene, men i ligeså høj 

grad det omkring liggende samfunds projekt, derfor skal gruppen udvides.  

Vi vil ikke kalde den Multihal - men derimod har gruppen indtil nu kaldt det 

HolbølHus, det kan hedde noget helt tredie.  

En ting kan ikke diskuteres, der skal være fysisk adgang fra skolen, så man ikke 

skal trække i overtøjet først, for så vil faciliteterne ikke blive brugt i tilstrækkelig 

grad. 

Hvad skal man kunne i de nye faciliteter? Hvordan skal vi afdække idræt, teater, 

foredrag og så videre for en langt større skare, end vi kan huse i dag? Kan 

Brugsen indtænkes, Landbohjemmet, der kan holde langt større arrangementer, 

rejsebiografer - alt er blot eksempler. Det skal styrke vores lokalsamfund.  

Efter Generalforsamlingen vil der foregå en sorteringsperiode.  

 

Principbeslutning omkring det videre arbejde med projektet:  

Forsamlingen tilslutter sig at bestyrelsen arbejder videre med projektet. 

 

Forsamlingen fremkommer med idéer og forslag til indhold og aktiviteter - 20 

minutter - Bestyrelsen har modtaget gruppernes arbejde og vil arbejde videre 

med dette. 

 

7. Evt. 
Preben Petersen - Det undrer mig, at der ikke er flere til stede ved 

generalforsamlingen? 

Anne Søndergaard - Halvdelen af eleverne er repræsenteret 

Susanne Nielsen - Lad os glæde os over at der er så mange, der kommer 

Gerda Thielsen - Udefra kommende forældres ros til skolen 

 

Afslutningsvist får Anne Søndergaard ordet. 

fokus for skolen og de ansatte det første år - at vi ikke mistede elever. Dette er lykkedes til 

fulde. Vi oplever at der er stor opbakning fra forældrenes side. Vi bliver helt sikkert 80 elever 

til sommer. 30 % af eleverne kommer udefra og skolen har et godt ry.  

Vi arbejdede på at få opbygget en stabil personalegruppe - det er rimeligt naturligt med en 

større udskiftning i opstartsfasen. Vi føler at vi nu har fundet den gode kerne. 

Da vi startede med den nye skole, troede vi, at vi bare skulle fortsætte lidt a la Holbøl Skole, 

med nogenlunde samme elever, forældre og også nogle af den gamle personalegruppe, men vi 

var simpelt hen en ny skole, der startede op. 

Trivsel er vigtigt for os. 



Sikre os at den daglige undervisning er god, selvom der kommer nye elever til hele tiden, og 

der derfor er nye gruppesammensætninger hele tiden. 

Trækronen - Der arbejdes hårdt for at kunne tilbyde gode aktiviteter for alle aldersgrupper. 

De nye udfordringer - Hvilken pædagogisk vej vil vi gå? Personalegruppen ønsker at arbejde 

mere på tværs af holdene. Der er besluttet at bruge Cooperative Learning, et længere 

kursusforløb for hele personalegruppen er sat i søen. Lejrskoler, klassestrukturer, opdeling i 

klasserne - skal det altid være så fast, eller kan det være lidt flydende? Nedskæringer i 

specialundervisningstildelingen fra det offentliges side, efterfølgende har det pædagogiske 

udvalg været med på råd, for at finde den bedste måde på vores skole.  

Hvordan håndterer vi vores succes? Der kommer hele tiden nye forespørgsler fra forældre, der 

ønsker deres barn her på skolen. Vi arbejder altid ud fra barnets tarv ud fra de aktuelle 

klassesammensætninger.  

Tak til elever, forældre, Svalen, Fitness, personalet, særlig tak til bestyrelsen. 

Christian; afslutningsvis tak til dirigent og referent også en tak til Natalie og Susanne, der 

stopper i bestyrelsen. Også en stor tak til den siddende bestyrelse - en bestyrelse, der gerne 

vil arbejdet, der arbejder for sagen. 

Glade for at bl.a. Svalen, Brugsen og HFIF/HFF er i vores nabolag.  

Tak for i aften 

 

____________________________  ______________________________ 

Dato og underskrift, dirigent  Dato og underskrift, referent 

Per Østergaard Nielsen   Mette Wrang 


