
 

Referat af ordinær generalforsamling på Svaneke Friskole d. 26. august. kl. 19.00 i 

Svaneke hallen. 

Fremmøde =  86 stemmeberettigede forældre samt 2 fra støttekredsen. 

 

Susanne Engset starter generalforsamlingen med skolens tilsynsrapport. Denne er at finde på vores 

hjemmeside www.svanekefriskole.dk. 

 

Pkt. 1 Valg af dirigent 

Ole Nørrelund Hansen blev valgt til dirigent, statsautoriseret revisor med speciale i frie efter- og 

grundskoler. 

 

Pkt. 2 Bestyrelsens beretning.  

Nicolai Munk Pedersen indledte med skolebestyrelsens beretning. 

Lasse Dalén Andersen supplerer beretningen med skolelederens input.  

Peter Kofoed Dam og Kenny Olsen supplerer Nicolai Munk Pedersens beretning med informationer 

angående Børnehuset. 

 

Pkt. 3 Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering 

Kenny Olsen forelægger årsrapporten. 

 

Generalforsamlingen blev afbrudt af dirigenten. Han forklarer at de indkomne forslag ikke kan stilles til 

afstemning. 

 

Pkt. 4 Valg af bestyrelsesmedlem i forældrekredsen 1 stk. 

Valget står mellem Peter Kofoed-Dam der modtager genvalg , Sille Juul og Gitte Hvidkær Marschner 

Peter kofoed Dam fik 34 stemmer 

Sille Juul fik 38 stemmer 

Gitte Hvidkær Marschner fik 13 stemmer 

Sille Juul er derfor valgt ind på forældrekredsens mandat 

 

 



 

Pkt. 5 Valg af bestyrelsesmedlem i skolekredsen 1 stk. 

Valget står mellem Kim Hansen der modtager genvalg, Gitte Hvidkær Marschner, Trine Maymann og Peter 

Kofoed Dam 

Kim Hansen fik 10 stemmer 

Gitte Hvidkær Marschner fik 13 stemmer 

Peter Kofoed Dam fik 35 stemmer 

Trine Maymann fik 30 stemmer  

Peter Kofoed Dam er dermed valgt ind på skolekredsens mandat 

 

Pkt. 6 Valg af suppleanter i henholdsvis forældrekredsen og skolekredsen 2 stk. 

Valget i Forældrekredsen står mellem Trine Møller der modtager genvalg, Trine Maymann 

Trine Møller fik 37 stemmer 

Trine Maymann fik 48 stemmer 

Trine Maymann er dermed valgt ind som suppleant for forældrekredsen 

 

Valget i Skolekredsen står mellem Maria Haugård Barslund og Ulla Walter 

Maria Haugård Barslund fik 64 stemmer 

Ulla Walter fik 18 stemmer 

Maria Haugård Barslund er dermed valgt ind som suppleant for skolekredsen 

 

Pkt. 7 indkomne forslag 

1. Drøftelse af skolens linje om inddragelse af alle forældre i store og afgørende sager 

Dette forslag kan ikke bringes til afstemning. 

 

2. Ønske om fortsat børnehave i Svaneke Børnehus´ nuværende lokaler 

Dette forslag kan ikke bringes til afstemning 

 

3. Afskaffelse af lukkeuger i SFOén i sommerferien 

Dette forslag kan ikke bringes til afstemning. 

 



 

Pkt. 8 Eventuelt 

• Der bliver givet en meget stor tak til bestyrelsen for deres store arbejde 

• Der bliver spurgt til en forventnings afstemning i forhold til fremtidig kommunikations politik. 

Bestyrelsen vil arbejde på en nedskrevet politik i det kommende skoleår. 

• Det opfordres at ledelsen ser på det forslag der omhandlede SFO lukkeugerne. 

• En opfordring til at klargøre afstemningsproceduren, så det er fuldstændig klokkeklart hvem og 

hvordan der kan afgives stemmer til næste generalforsamling. 

• Det opfordres til en vedtægtsændring ang. afstemningsproceduren til næste generalforsamling 

• Der er et ønske til at bestyrelsen skal arbejde på at skolen ikke mister flere dygtige lærere 

 

 

 

 

 

Underskrevet af dirigent Ole Nørrelund Hansen på generalforsamlingens vegne. 

 

 

27/8 2020      _________________________ 

Dato         Ole Nørrelund Hansen 


