
 

Svaneke, den 23. april 2019 

 

Referat af ordinær generalforsamling på Svaneke Friskole d. 23. april. kl. 19.00 i salen. 

 

Matilde byder velkommen og der synges ”kom maj du søde milde”. 

 

Susanne Engset starter generalforsamlingen med skolens tilsynsrapport. Tilsynsrapporten indtastes i 

tilsynsportalen når denne er klarmeldt.  

Vi vil offentliggøre tilsynsrapporten på intra og hjemmesiden, når den forligger. 

 

Pkt. 1 Valg af dirigent. 

Allan Hansen blev valgt til dirigent. 

Allan gennemgår om indkaldelsen til generalforsamlingen lever op til de lovmæssige krav – det gør den. 

 

Pkt. 2 Bestyrelsens beretning. 

Nicolai Munk Pedersen indledte med skolebestyrelsens beretning. 

 

Skolelederens beretning. 

Matilde fremlægger lederens beretning. 

Der bliver spurgt til trivselsvejleder Michala og synliggørelsen af hendes arbejde. Der ønskes mulighed for 

at inddrage forældrene noget mere.  Matilde fortæller, at det ligger på tegnebrættet at få forældrene 

inddraget noget mere, men at det også er bevist, at Michela arbejder lidt i det skjulte, da hun arbejder med 

hele kulturen i klassen og ikke så meget med specifikke elevers udfordringer. 

 

Pkt. 3 Orientering om den reviderede årsrapport. 

Revisor Jens-Otto Sonne fremlagde årsrapporten.  

Der nu 216 elever. 

Det blev igen i år et flot resultat på ca. kr. 500.000 på trods af store udgifter til vedligeholdelse. 

Egenkapital er på 2 millioner og er støt stigende 

Likviditet er stigende – lige nu ca. kr. 1 millioner, dog skal nogle af dem bruges til den nye feriepengelov 

Jens-Otto Sonne synes det er et rigtig fint regnskab. 

 

Der bliver ytret ønske om regnskabet inden mødet bliver sendt ud til både forældre og skolekreds. Dette vil 

i fremtiden blive gjort 

 

 

 

 



 

Pkt. 4 Valg af bestyrelsesmedlemmer fra forældrekredsen 1 stk. 

Nicolai Munch Pedersen blev genvalgt for en 2-årig periode. 

 

Pkt. 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer fra skolekredsen 2 stk. 

Kirsten Sonne og Søren Møller Christensen blev begge genvalgt for en 2-årig periode. 

 

Pkt. 6 Valg af suppleanter i henholdsvis forældrekreds og skolekreds (1+1). 

Trine Møller blev genvalgt som suppleant til forældrekredsen for en 1-årig periode 

Den ledige skolekredsplads blev udfyldt af Kenny Olsen for en 1-årig periode. 

 

Pkt. 7 Indkomne forslag. 

1. Deadline for indkomne forslag til generalforsamlingen bliver rykket fra 1. februar til 1. marts. Der bliver 

stemt om forslaget ved håndsoprækning og forslaget bliver godkendt til optagelse i den 

ekstraordinære generalforsamling den 29. maj. 

2. Bestyrelsen fremsætter forslag til ændring af teksten i vedtægterne grundet Ændringsbekendtgørelsen 

fra ministeriet – dette bliver vedtaget at skulle med på den ekstraordinære generalforsamling den 29. 

maj. 

 

 Pkt. 8 Eventuelt. 

Der bliver spurgt til, hvor skolekredsen finder oplysninger så som regnskaber, profiler af bestyrelsen m.m. 

Matilde fortæller at hjemmesiden lige i øjeblikket ikke er opdateret da der er en ny hjemmeside under 

opbygning. Nyhedsbreve vil blive sendt personligt ud til skolekredsen. På den nye hjemmeside vil 

skolekredsen få samme adgang som forældre.  

Matilde opfordrer alle til at melde sig som sponsorer m.m. Hun efterspørger også en aktiv ”praktisk 

gruppe” der kan gå til hånde ved diverse arrangementer. Henvendelse skal ske til Matilde.  

 

Allan Hansen afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 

På bestyrelsens vegne. 

 

Nicolai Munk Pedersen 


