
Referat generalforsamling 

  

Christian Duus bød velkommen til 70 generalforsamlingsdeltagere.  

1. Valg af dirigent 

 

Carsten Festersen er valgt. Generalforsamlingen er rettidigt indvarslet.  

Referent: Tina G 

Stemmetæller: Nina B og Christian S 

 

2. Bestyrelsen aflægger beretning 

2020 blev et mærkeligt år pga. corona. Vi har brug for at mødes igen. Skulle have fejret 10-års 

jubilæum, holdes i september i stedet – der er brug for en fest! Alle de gode ting vi har lært af 

coronaperioden – skal nu bringes ind i det kommende års planlægning. Men vigtigst af alt: nu skal 

børn og voksne have lov til at samles.  

Godt sammensat bestyrelse af nye og garvede medlemmer, velfordelt fra 0. til 9. klasse. 

Er stolte af staben, som fik afviklet noget godt Corona undervisning (standing ovations      ). Har lært 

af de erfaringer, som skal bringes med i det nye skoleår.  

Tilsynsførende skal skiftes ud efter 6 år: Birgitte B, CUF UCSyd i Haderslev. Har erfaring som 

tilsynsførende. Bifald igen.  

Jens – ny skoleleder ansat og straks i arbejdstøjet. Vi i bestyrelsen har fået det allerbedste indtryk. 

(Endnu engang bifald). 

Fest: 18. september, har stadig brug for gode ideer til at hvordan vi sikrer at alle har lyst til at 

komme sammen med deres børn.  

Sommercamp: microbit (Christian), mountainbike (Lars og Roland), gymnastik (HFIF) 

Tag godt imod de nye lærerstuderende i samfundet! Dejligt med et samfund, som altid står klar til 

at tage fat og hjælpe til, fantastisk samarbejde på tværs. Det er sammenholdet mellem skolen og 

samfundet, forældresamarbejdet, der får det hele til at virke. Også forældrerengøring er en del af 

det, og det sikrer jo blandt andet mest økonomi til personale til børnene – og der kommer til at 

være mellem 140-150 elever her efter sommerferien. 

 

Jens: præsenterer det nye skoleår. Tid til at få stedfæstet nogle ting, som kan danne rammer i flere 

år uden at skulle laves om hele tiden. Fortæller om faserne, og om at vi skal vænne os til at bruge 

faserne fremfor klasse- eller årgangsnavne. Undtagen fase 0 og 4 vil der være to lærer og to 

klasselærere til alle elever, som kan deles op i alt hvad der skal trænes, lærere sammensætter 

holdene. Det giver muligheder for de gode ting ved årgangs- og ikkeårgangsundervisning. Kræver 

meget samarbejde fra personale. Dagen starter med morgensamling med musik og fortælling med 

historie- og religionsindhold. Afsat fast spisetid og tid til bevægelse eller afslapning, mindfulness. I 

starten fastlagt, senere mulighed for valg. Lang middagspause så der er god tid til leg. Svømning til 

fase 2 og 3 i et halvt år. Eftermiddagsbånd med naturfag, idræt, valgfag. En dag med langt bånd til 

håndværk/design og madkundskab. Til 7. og 8. årgang musik og madkundskab til obligatorisk 

valgfag. To dage om ugen med meget personale i Trækronen for at kunne tilbyde nogle ekstra 

spændene ting. Arbejder på at lave et 3-års hjul, så der er nogle ting, man kommer igennem tre 

gange i løbet af sin skoletid. Afsat tid til rejser, teater, emneuger, projekter i turnusordning.  

Nyt personale: To lærerstuderende fra den Frie Lærerskole har man et helt år til praktik, og to af 



dem kommer til at dele en stilling hos os, Maja og Henriette. Lars er uddannet pædagog og kommer 

med undervisningserfaring, bliver Betinas sparringspartner i fase 1. Markus kommer til at stå for 

musikundervisningen, som flyttes i Samlingssalen. Vicky kommer til at få mere tid i Trækronen og 

bliver daglig bindeled mellem skoledelen og Trækronen. Hun kommer også til at stå for synlig 

rengøring i skoletiden. Jan stopper med rengøring til udgangen af november. Resten af personalet 

forsætter deres fantastiske arbejde       

 

Forældrekommentar: godt arbejde! 

 

Formanden afsluttede med at kvittere for altid godt forældresamarbejde og vigtigheden af (for 

økonomien og sammenholdet) at arbejdsdage og rengøring trives på god måde.  

Lokalområdets altid loyale opbakning – og evne til i fællesskab at skabe store resultater skal altid 

dyrkes.  

  

3. Bestyrelsen (Maja) forelægger det reviderede regnskab til orientering 

Se regnskabet. 

  

4. Indkomne forslag 

Ny skoleleder, Jens Ravnskjær, indstilles til godkendelse. Godkendt. Og endnu engang med masser 

af bifald.  

  

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Forældrekreds: På valg er Christian Duus (genopstiller ikke) 

Ikke på valg: Rikke Nim Festersen. 

Forslag: David Hansen, valgt 

 

Skolekreds: På valg er Anja Karschulin (modtager genvalg), David Hansen (modtager genvalg) 

Ikke på valg: Karina Lorenzen, Svenja Kutsch, Bjarke Nielsen. 

(Skolekreds indeholder både forældre og andre interesserede uden børn på skolen). 

Forslag: Anja Karschulin til genvalg, valgt. Roland Rudbeck fra suppleant til medlem, valgt. 

 

6. Valg af suppleanter 

Valg af suppleant, etårig. 

Forældrekreds: På valg er Pernille Henriksen (modtager genvalg), Roland Rudbeck (modtager 

genvalg, men er nu valgt i bestyrelsen) 

Forslag: Stefanie Hartung (ikke til stede på grund af børn), valgt til skolekredssuppleant. Pernille 

Henriksen til genvalg, valgt til forældrekredssuppleant. 

 

7. Eventuelt 

Tak til Betina Heesch for hjælp til regnskabet. 

Charlotte Duus, på vegne af HFIF: tak til den afgående formand, og tak til lærere for det gode 

samarbejde omkring hallen. Velkommen til Jens, håber om endnu mere samarbejde, velkommen til 

David, håber også her om fortsat godt samarbejde. Vil gerne tilbyde flere kurser.  

Formanden takkede for dirigentens sikre styring – og for sin tid som formand.  

(Efter generalforsamlingen havde bestyrelsen og ansatte planlagt taler, sang, gaver m.v. til 

formanden i forbindelse med hans udtræden af bestyrelsen).  


