
Referat af Friskolen for Hundelev og Omegns ordinære
generalforsamling den 27. april 2A22 kl. 19.00 i festsalen.

Fremmøde: 60 var mødt op til generalforsamlingen.

1. Velkomst v. formand Karin Jacobsen

Bestyrelsesformand Karin Jacobsen bød velkommen og der blev sunget "Livstræet".

2. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Jens Mathiasen, der blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede
generalforsam Iingens lovlighed.

3. Valg af referent

Lene Petersen blev valgt som referent.

4. Valg af stemmetællere

Susanne Moltsen, Vagn Larsen og Hans Henrik Toft Sørensen blev valgt som stemmetællere.

5. Bestyrelsen aflægger beretning v. formanden

Karin Jacobsen startede med at fortælle, at bestyrelsen i 2021 har haft 10 møder samt et weekendmøde i

Anne Wraaes sommerhus. Hun fortalte ligeledes, at bestyrelsen er stabil og dynamisk, bestående af en
blanding af mænd, kvinder, unge og halvgamle.

Karin Jacobsen fortsatte med at ridse op, hvad bestyrelsesarbejdet egentlig består af og at det er
bestyrelsen, der har det overordnede ansvar for, at skolen bliver drevet efter Undervisningsministeriets
retningslinjer. Hun fortalte også, at Anne Wraae og Kamilla Ebdrup er med til bestyrelsemøderne, hvor de
orienterer om skolens dagligdag.

Karin Jacobsen fortalte dernæst om bestyrelsens fokusområde i 202L, hvilket har været at profilere skolen
mere. Det har foregået via ny hjemmeside, biografreklame samt at opfordre forældre til at dele opslag på

facebook og der er stadig nye ting på tegnebrættet.

Karin Jacobsen sluttede af med at fortælle om de renoveringer og tilbygninger, der er lavet, og som er på

vej, fx nyt køkken ved lærerværelset, nye og større SFO-lokaler, hvilket er resultatet af et godt samarbejde
med Kultur og ldrætscenteret.

Beretningen blev godkendt.

6. Skoleleder Anne Wraae fortæller om årets gang

Anne Wraae startede sin beretning med at fortælle, at2O2L stadig var et år i coronaens tegn, men hun
kunne forsikre forældrene om, at skolen trods Corona-udfordringer levede 100% op til skolens
værdigrundlag.

Anne Wraae fortalte, at skolens tilsynsførende Ryan Pristed endnu en gang i foråret 2021. havde bevidnet,
at skolens undervisning lever op til Undervisningsministeriets krav. Anne Wraae fortalte yderligere, at



efterårstilsynet var foretaget af den nye tilsynsførende John Flyvholm, som fra første sekund mærkede og

imponeredes over skolens ånd med faglighed og god tone blandt alle.

Anne Wraae gik videre med at fortælle om skolens ansatte, hvem der havde været på barsel og hvilke
vikarer, der havde været. Anne Wraae takkede Lotte Horne Terkelsen for et solidt stykke arbejde på

friskolen.

Anne Wraae fortalte endvidere, at skolens tilbud efter skole som kor og skak kører som normalt igen.

Anne Wraae glædede sig over en stadig stor hjælp fra frivillige trods coronaen. Ligeledes takkede Anne
Wraae skolens stØtteforening for hjælp.

Anne Wraae fortalte, at skolen stadig gør etgodt og solidt arbejde for inklusionsbørn.

Anne Wraae fortalte, at dette var hendes sidste ledelsesberetning, da hun stopper 3L/7-22 som skolens
leder. Anne Wraae ville i den forbindelse Børe status efter 7 år på posten. Anne Wraae fortalte, at friskolen
har haft meget fokus på dannelse og at det i skolens start var udforderende og hårdt at leve optil
værdigrundlaget, men Anne Wraae konstaterede, at man i dag er kommet meget langt i den proces.

Anne Wraae pointerede, at alle elever følges nøje hver uge oB hvor meget eleverne "ses" i forhold til
folkeskolen. I den forbindelse opfordrede Anne Wraae alle tilat læse Anders Næsbys artikel: "Skolen i
dannelses-fortald", da lærerne og skolens bestyrelse mener, at mange folkeskoler er havnet i en
dannelsesmæssig blindgyde.

Anne Wraae fortsatte med at slå fast, at lærerne og bestyre[sen mener, at skolen skal opbygge et grundlag
af faglige kundskaber, som ruster eleverne til fremtiden, hvilket Anne Wraae kunne slå fast, at skolen er
lykkedes med.

Anne Wraae afsluttede beretningen med at takke for 7 unikke år.

Der kom et par enkelte spørgsmål efterfølgende:

Christian Dalsgaard ville høre om, det PR-arbejde bestyrelsen har lavet, har givet noget, hvortil Karin

Jacobsen svarede, at bestyrelsen ikke med sikkerhed kunne sige, at det havde givet flere børn, men at det
forhåbentlig giver en synlighed.

Annette Nielsen spurgte om, der kommer en 7. klasse i kommende skoleår. Hertil kunne Anne Wraae
konstatere, at det gør der ikke, da årgangen er for lille. Karin Jacobsen supplerede med, at bestyrelsen
håber på en 7. klasse til skoleåret 2A23/20?.4.

7. Revisor aflægger regnskab

Revisor fra BDO gennemgik regnskabet overordnet. Revisoren havde intet at bemærke.

Revisoren påpegede, at Økonomien var kommet fint i må1.

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

8. Bestyrelsen indstiller ny skoleleder til godkendelse

Karin Jacobsen fortalte, at da Anne kom med sin slutdato, gav det bestyrelsen noget arbejde. I februar slog
de en stilling op på Jobindex, friskolens hjemmesiden, skolens egen hjemmeside og desuden blev det delt



på Facebook. Karin Jakobsen fortsatte med at fortælle, at bestyrelsen ventede i spænding på, om den helt
rigtige skoleleder var blandt ansøgerne.

Karin Jacobsen fortalte, at efter flere lange samtaler var det en enig ansættelsesgruppe, som pegede på

Karina Sejerskilde som den nye leder.

Karina Sejerskilde fortalte om sig selv, at hun er 51- år, bor i Hjørring, har 3 store børn, har været ansat på

en skole i Hørmested i 18 år og var selv med til at opstarte skolen som friskole. Karina Sejerskilde fortalte,
at hun er klar til at starte som leder.

Karina Sejerskilde blev godkendt med klapsalver.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter fra forældrekredsen

Bestyrelsesmedlemmer på valg: Karin Jacobsen (ønsker genvalg), Ulrik Høy-Pedersen (ønsker genvalg), Helle
Terkelsen (ønsker genva tg).

Suppleanter på valg: Kim JØrgensen (ønsker ikke genvalg) og Morten Dybro Søndelev (ønsker genvalg).

Valg til bestyrelse: Karin Jacobsen og Ulrik Høy-Pedersen blev valgt til bestyrelsen.

Valg til suppleant til bestyrelsen: Morten Dybro Søndelev blev valgt.

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter fra skolekredsen

Valg til bestyrelse: Helle Terkelsen blev valgt.

Valg til suppleant til bestyrelsen: Andreas Grud blev valgt.

11. Støtteforening aflægger beretning og regnskab, derefter valg hertil

l. Dirigent

Jens Mathiasen fortsatte som dirigent.

ll. Beretning

Pia Christianen fortalte kort om stØtteforeningens arbejde i 2A21. Der var ikke sket meget i foreningen, da
coronapandemien havde besværliggjort indtjen ingsmulighederne.

Pia Christiansen gennemgik formå1, som støtteforeningen har støttet: Onsdagsmad, buschaufførens løn,

flytning af flygel, mooncars, mØbler til klubben og senest har støtteforeningen haft 43 frivilige til en
hyggelig aften med spisning.

Beretningen blev godkendt.

lll. Regnskob

Claus Larsen gennemgik støtteforeningens regnskab med indtægter og udgifter.

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Der kom efterfølgende et par spørgsmål:



Aage Riber spurgte til papcontaineren, hvornår den tØmmes, da han selv har oplevet at komme til en

propfuld container. Hertil svarede Claus Larsen, at når han fik besked fra en, at containeren var fuld,

bestiller han tømning.

Hans Henrik Toft Sørensen spurgte, om støtteforeningen har en plan med alle deres penge. Hertil svarede

Claus Larsen, at der ikke er en klar plan, andet end når skolen spørger efter penge til et formåI, så får de

dem. Claus Larsen sluttede af med at fortælle, at en del af pengene er lovet væk til buskørsel samt

legeplads.

lV. lndkomne forslag

lngen

V. Valg

Valg til bestyrelsen: Mette Toft Pedersen og Stine Mariegaard blev valgt til
bestyrelsen.

Valg af suppleanter tiI bestyrelsen: Jens Andersen og Birgitte Lie Jensen blev
valgt.

12. Indkomne forslag

Ingen.

13. Eventuelt
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Oirieent Jens Mathiasen

Referent Lene Petersen


