ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Onsdag den 20. april 2022 kl. 19.00 (kl. 18.00 til spisning)
i ”Spejlsalen” på skolen
DAGSORDEN:
Valg af dirigent
Valg af protokolfører og stemmetællere
Bestyrelsens beretning
Forstanderens beretning
Indkomne forslag*)
Valg til bestyrelsen
- på valg for forældrekredsen er: Anders Clausen, der ikkegenopstiller, og
Nanna Hecht-Nielsen og Mie Dehn som begge genopstiller.
- på valg for skolekredsen er: Søren Tullesen, der genopstiller,
og forventeligt yderligere en ledig plads
7. Valg af suppleanter. En fra skolekredsen og en fra forældrekredsen
8. Forelæggelse af revideret regnskab til orientering ved skolens revisor
(udsendt)
9. Evt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Formanden Anders Clausen bød velkommen.
AD 1 – Valg af dirigent
• Bestyrelsen foreslog Charlotte Rersøe, som blev valgt.
• Charlotte Rersøe konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og derfor beslutningsdygtig. Charlotte
Rersøe gennemgik dagsorden.
AD 2 – Valg af protokolfører og stemmetællere
• Protokolfører: Inger Larsen blev foreslået og valgt
• Stemmetællere: Mette Marie Enkegaard og Jeanette Thorndal Larsen blev foreslået og valgt.
AD 3 – Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning for 2021-22 - ved formand Anders Clausen
Først skal jeg hilse mange gange fra vores forstander Lars, som - grundet sygdom - desværre ikke kan
være her i dag. Selvom Lars ikke kan være her, så har jeg i denne beretning taget noget af det med, som
Lars ville have taget med i sin beretning.
Verden er i forandring. Det er blevet sagt igen og igen gennem historien – og det er selvfølgelig fordi, at det
er en af de sandheder, som vi hele tiden skal forholde os til.
Vi er måske på vej ud af corona-årene, og for første gang i mange år er der krig i Europa. Det er 2 store
begivenheder, som allerede har forandret vores verden, og som vi nok må forvente – kommer til at give os
endnu flere forandringer.
Det er forandringer, der betyder, at vi som samfund har brugt og bruger mange penge på redningsplaner,
sundhedsvæsenet, modtagelse af flygtninge og oprustning af vores forsvar. Og for andre dele af samfundet
– eksempelvis børne- og uddannelsesområderne kan det meget let betyde, at der bliver forholdsvist færre
penge. Det kan altså være, at vi skal stramme livremmen ind.
For vores skole og børneinstitution vil forandringerne - lige som andre væsentlige udfordringer også skulle
afspejles i vores undervisning og måde vi er sammen på. Så krigen i Ukraine og corona-krisen vil på
samme måde som eksempelvis klimaudfordringen, børns manglende læselyst og digitaliseringen – være
emner, som vi skal forholde os til sammen med vores børn – på en faglig måde og omsat til praktik.
MEN – der er heldigvis også meget der ikke forandrer sig, og det er det, der skal gøre, at vi kommer godt
ud af ændringer, som kommer udefra – men også de ændringer, som vi selv beslutter. Her tænker jeg på:
- Vores fællesskab
- At vi alle bidrager
- At vi er enige om det overordnede mål – nemlig at give den bedste start til vores børn og unge – og
at det skal ske på en rigtig god arbejdsplads
Bestyrelsen og alle ansatte har for nyligt været samlet en eftermiddag om vores værdier. Det var en rigtig
hyggelig og produktiv eftermiddag, hvor der særligt fra arbejdet i de forskellige grupper kom en masse gode
input, som der skal arbejdes videre med. Det er første gang siden Friluftsgården blev etableret, at vi
sammen har arbejdet med dette – Og det er et vigtigt arbejde, når vi nu har fået tre ben at stå på.
Denne forøgelse af vores institution, gør det ekstra nødvendigt at arbejde med en udvikling af vores
institution – vi er simpelthen blevet en større organisation.
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Vores størrelse kan måles på mange måder, men det er
vigtigt at sige højt, at vi ikke længere er den lille fri- og
efterskole, hvor stort set alle vidste alt om alle og hvad der foregik – selvom vi fortsat vil prøve ☺.
Med udvidelsen for 2 år siden med Friluftsgården, udvidelsen af efterskolen i denne sæson, og en
medarbejderstab på flere end 70, og en årlig omsætning der nærmer sig 45 millioner, er vi områdets største
arbejdsplads. Vi er blevet så store, at vores struktur og organisation naturligt er i gang med at ændre sig fra
en mindre til en større organisation, hvor ledere og medarbejderes ansvar og opgaver ændrer sig. Denne
nødvendige transformation kan lykkes, uden at vi mister vores særkende som et arbejdssted, og hvor der
både er trivsel og udvikling – for såvel børn som medarbejdere. Dette skal vi blive ved med at have fokus
på.
Tak til alle medarbejdere – I er hver dag bærere af vores skole og børneinstitutions kultur - og giver vores
børn og unge den ballast, som skal hjælpe dem i deres vej frem. I forstår at være det vigtige bindeled til os
forældre, når der er behov for det – og så går I gang på gang den ekstra mil, for at det kan lykkedes for
vores børn. Det er meget værdsat – Tak for det!
Tak til ledelsen – Tak for jeres store daglige indsats, som gør, at selvom ledelsesudfordringen på mange
måder har været særlig stor – så formår I at lede både skole og børneinstitution igennem med flotte
resultater til følge. Mange tak for det!
Og så vil jeg selv sige tak for at have været en del af skolen (igen – gik også selv på friskolen). Vores børn
går ud af 9. klasse til sommer, og jeg har valgt, at jeg nu – i denne sammenhæng – også træder ud af
bestyrelsen.
Det har virkelig været en fornøjelse – både som forældre, bestyrelsesmedlem og som formand.
Der har været rigtig store forandringer – bl.a. en helt ny ledelse – og mange udfordringer – bl.a. corona. Der
har været meget udvikling – bl.a. gennem udvidende byggerier – og vi er gået fra ”kun” at være skole og
efterskole – til også at have en børneinstitution.
Stor Tak for samarbejdet i bestyrelsen, med ledelsen, med medarbejderne og med forældre.
Der er altid nye udfordringer at tage fat på, men jeg syntes, at vi står på en rigtig god platform. Vi har en
rigtig sund økonomi, fantastiske medarbejdere og en stærk forældrekreds – Så fremtiden - ---- ja – den ser
lys ud - Når bare vi står sammen.
Tak for nu!
AD 4 – Forstanderens beretning

•

Udgår.

AD 5 – Indkomne forslag
• Intet at bemærke
AD 6 – På valg er: Skolekreds: Søren Tullesen (Genopstiller) - Forældrekreds: Anders Clausen (ønsker ikke genvalg) Nanna Hecht-Nielsen og Mie Dehn som begge genopstiller.
• Skolekredsen: Søren Tullesen genvalgt for 2 år
• Forældrekredsen: Nanna Hecht-Nielsen Mie Dehn genvalgt for 2 år. Anna Haugaard Jørgensen valgt for 1 år.
AD 7 – Valg af 2 Suppleanter – 1 til forældrekreds og 1 til skolekredsen
• Forældrekreds: Sussi Lykke Søndergaard
• Skolekreds: Linda Jørgensen Valsted.
AD 6 – Forelæggelse af rev. regnskab til orientering
• Revisor Thomas Kjær gennemgik det udsendte uddrag af regnskabet.
AD 9 – Evt.
• Charlotte Rersøe takkede den afgående formand Anders Clausen for indsatsen.
Dirigenten takkede for god ro og orden og hævede mødet.

Charlotte Rersøe
Dirigent

Inger G. Larsen
Protokolfører

