
Referat af Friskolen for Hundelev og Omegns ordinære

generalforsamling den 11. juni 2O2A kl. L9.00 i festsalen.

Fremmøde: 48 var mødt op til generalforsamlingen.

1. Velkomst v. formand Susan Ohrt

Bestyrelsesformand §usan Ohrt bød velkommen og der blev sunget Danmark, nu blunder den lyse nat.

2. Valg af dirigent

Bes§relsen foreslog Jens Mathiasen, der blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede

generalforsamlingens lovlighed.

3. Valg af referant

Lene Petersen blev valgt som referent.

4. Valg af stemmetællere

Anders Jensen og Peter Pedersen blev va§t som stemmetællere.

5. Bestyrelsen aflægger beretning v. formandan

Formand Susan Ohrt startede med at ridse befirelsens opgaver op: tilpasse udgifter efter indtægter, give

de bedste rammer for de ansatte på skolen samt sikre skolens overlevelse på sigt.

Hun fortsatte med at præcisere, at skolen er en skole for de lokale, dog med forsøg på at udbygge til
oplandet som fx Rakkeby.

Susan Ohrt beklagedg at der ikke var en stigning af elever på skolen, da der af forskellige årsager bliver
meldt elever ud af skolen, hun præciserede også, at skolens størrelse er skolens største problem.

Susan Ohrt fortalte, at skolen har haft en stabit lærerstab, dog mangler skolen pt en sproglærer, men hun

kunne fortælle, at skolen efter sommerferien kan byde velkommen til en ny sproglærer.

Susan Ohrt glædede sig over, at der igennem lang tid har været en god ro på skolen. Hvor man har stor
glæde af de frivilliges arbejde og hvor der i årets løb er etableret en udeskole.

Susan Ohrt fortalte, at bestyrelsen igen har diskuteret indkøb af bus til skolen, men bes§relsen har endnu
engang konkluderet at udgiften pt er for høj og derfor stadig et udskudt projekt.

Da skolen snart har S-års jubilæum, sluttede Susan Ohrt sin beretning af med et tilbageblik over de seneste

5 år med en opremsning af de største øjeblikke gode som svære.

Beretningen blev godkendt.

6. §kaleleder, Anne Wraae fortæller om årets gang

Anne Wraae startede sin beretning med at fortælle, at 2019 har været et godt år med trygge b6rn, god

økonomi samt en skole, der lever og til sit værdigrundlag.



Anne Wraae fortalte videre om elevernes skoledag som er kendetegnet ved struktur, rutine og
genkendelighed, hvilket giver trygge børn. Anne Wraae fortalte også, at undervisningen 2 gange årligt bliver
tjekket af en tilsynsførende fra undervisningsministeriet, hvilket er udmøntet i en fin tilsynserklæring.

Anne Wraae berettede herefter om de ansatte på skolen, hvilket består af en stor flok i betragtning af
skolens størrelse, hvilket s§ldes meget varierende timetal hos de ansatte. Men Anne Wraae glædede sig

over, at det er en fast stab, som oplever at have en fantastisk arbejdsplads.

Anne Wraae fortalte, at SFO'ens onsdags skovtilbud er ændret til et ud af huset arrangement.

Anne Wraae kunne med glæde fortælle om alle de tilbud, der er til eleverne efter skoletid, såsom kor, skak

og kids volley, hvilket en stor del af eleverne benytter.

Anne Wraae fortalte, at skolen stadig har stor glæde af alle de frivilliges arhejde samt forældre og

bedsteforældre, som overtager undervisningen på årets trivelsdag. Ydermere kunne Anne Wraae berette,
at skolen ligeledes har samarbejde med kommunen og de andre friskoler i Hjørring kommune.

Anne Wraae fortalte, at der fra skolens side arbejdes godt og solidt med inklusion, dog bruges størstedelen
af kræfterne på lokale børn, inden der optages nye elever på skolen, sikrer skolen altid, at opgaven kan

løftes.

Anne Wraae fortalte om skolens selvevaluering, hvor skolens fokusområde har været dannelse af
fællesskabskulturen, hvilket Anne Wraae glædede sig cver, at skolen er nået langt med.

Anne Wraae afsluttede sin beretning med opremsning af de ting, som er lykkedes i årets løb, såsom

etablering af udeskole, tryg og rolig skoleverdag for eleverne, optagelse af 90 procent af Børnehaven
Regnbuens børn, løftet mange inklusionsopgaver samt sat skub i selvevaluering.

Endeligt kunne Anne Wraae fortælle, at det er en fornøjelse for hende at være leder på skolen og alle som
har sin gang på skolen er lige betydningsfulde"

7, Revisor aflægger regnskab

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

Revisoren påpegede i sin gennemgang hvad et fald i elevtal har af indflydelse på Økonomien.

Ulrik Høy-Petersen spurgte til hvad den kortfristet gæld indebar, hvortil revisoren kunne fortælle den

største post var feriepenge til de ansatte.

Peter Andersen spurgte til om skolen forventer en stigning i huslejen, Kim J6rgensen kunne dertil svare, at
det forventes ikke, da der er en aftale om, at huslejen bestemmes ud fra elevantal.

Carsten Kær Nielsen spurgte til, om det var en god egenkapital, skolen har. Hvilket revisoren kunne
bekræfte, at den er.

Kim afsluttede med at præcisere, at pengene skal bruges til eleverne og da skolen ikke selv ejer
bygningerne, skal der ikke hensættes til vedligeholdelse.

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

L Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter fra forældrekredsen



Bestyrelsesmedlemmer på valg: §usan Ohrt (ønsker ikke genvalg), Karin Jacobsen {gnsker genvalg} og

Mette Toft Pedersen (ønsker genvalg).

Suppleanter på valg: Rasmus Juhl Olesen (ønsker genvalg) og Helle Terkelsen (ønsker genvalg).

Valg til bes§relse: Karin Jacobsen og Ulrik Høy-Petersen blev valgt til bestyrelsen.

Valg til suppleant til bestyrelsen: Henriette Windberg Olesen blev valgt.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter fra skolekredsen

Valg til bestyrelse: Helle Terkelsen blev valgt.

Valg til suppleant til bes§relsen: Mette Toft Pedersen blev valgt,

10, Støtteforening aflægger beretning of regnskab, derefter valg hertil

l. Dirigent

Jens Mathiasen fortsatte som dirigent.

ll. Beretning

Formand for støtteforeningen Pia Christiansen aflagde beretningen, hun gennemgik årets arrangementer.

Hun fortahe om coast2coast lØbet, hvor støtteforeningen havde et juledepot hvor der var mange frivillige,
der kom og hjalp. Hun fortsatte med at fortælle om OK sponsoratet, som var noget nyt i2019, hun

opfordrede alle til at få et OK-kort eller OK-app, så man derigennem kan støtte støtteforeningen. Derefter
kom hun til Dana Cup ugen, hvor hun fastslog at det er årets store arrangement, som støtteforeningen
tjener mest på, hun opfordrede derfor også alle forældre til at hjælpe tilDana Cup ifremtiden. Pia fortalte
herefter om et nyt arrangement nemlig en festaften med spisning samt Bjørn og Okay, der spillede op til
dans. Pia fortalte også, at det var meningen, at støtteforeningen skulle have hjulpet tilved Roedag, men

arrangementet blev aflyst pga. dårligt vejr.

Pia sluttede af med at fortælle, at stptteforeningen har støttet med onsdagsmad samt diverse ønsker fra
elever og lærere. Ligeledes blev der afholdt spisning en aften for sponsorer og frivillige.

Beretningen blev godkendt.

lll. Regnskab

Claus Larsen gennemgik stØtteforeningens regnskab med indtægter og udgifter.

Karin Jacobsen spurgte til om støtteforeningen troede, at der kunne være en statslig hjælpepakke, som
foreningen kunne søge iforbindelse med Corona pandemien, men revisoren kunne konstatere, at puljen er
brugt.

Mette Sørensen tilføjede til regnskabet, at hvis der var nogle, der undrede sig over stigningen i penge brugt
på bus, har det været en priotering fra støtteforeningens side at leje bus, når skolen skulle til diverse

arrangementer for åt lette arbejdsbyrden for såvel forældre og ansatte.

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger

lV. lndkomne forslog

Ingen



V.Volg

Valg til bestyrelsen: Jens Andersen og Lene Petersen blev valgt til

bestyrelsen.

Valg af suppleanter til bestyrelsen: Maria Bakurowitz Elley Pedersen blev valgt

til 1. suppleant og Peter Andersen hlev valgt til 2.suppleant.

11. lndkomne forslag

lngen.

12. Eventuelt

Maria B. E. Pedersen spurgte til hvilken klasseopdeling der skulle være i skoleåret 7A20/2071, hvilket Anne

Wraae svarede på.

Louise Dalsgaard Nielsen stillede spørgsmål om, hvor mange børn der skulle til før, bestyrelsen overvejede

at købe en bus, men Susan Ohrt kunne ikke give et præcist antal. Kim Jørgensen tilfujede, at det ikke var så

meget indkøb af en bus, der er problemet, det er nærmere driften, som er dyr. Mette Toft Pedersen gjorde

opmærksom på, at skolen stadig har en flex-taxa ordning som de store børn kan benytte. Der blev også

stillet sp6rgsmåltil, om bestyrelsen havde overvejet om anskaffelsen af en bus kunne give flere elever.

Hvortil Susan Ohrt svarede, at det er svært at sige, men hun tror, at størstedelen af skolens børn vil komme

fra Regnbuen.

Mette Duch roste bestyrelsen og skolens ansatte for deres flotte indsats i skolens 5 første leveår.

Karin Jacobsen takkede Susan OhG for hendes enorme arbejde iskolens bes§relse, hvor hun harværet og

har skabt et solidt fundament for skolen.

Efterfølgende tåkkede ligeledes Peter Pedersen §usan Ohrt for hendes imponerende bestyrelsesarbejde.

Susan Ohrt takkede mange gange for de fine ord.

Anne Wraae takkede afslutningsvis Susan Ohrt for 5 års fantastisk samarbejde.

Jens Mathiasen sluttede af med at takke for god ro og orden samt en tak for det fine samarbejde med

Susan Ohrt.

Referent Lene Petersen


