
 

 

 

 

 

 Referat fra ordinær generalforsamling på Bjerregrav Friskole 

 

Tirsdag d. 24. april 2012 kl. 19.00 i aulaen på Bjerregrav Friskole 

 
Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

 Søren Overgaard valgt 

 

2. Valg af referent 
 Trine Hyldahl valgt 

 

3. Bestyrelsen aflægger beretning v. formand Kim Nielsen 

 Beretning ved formand Kim Nielsen 

 

4. Skoleleder aflægger beretning v. skoleleder Bjarne Nielsen 

 Beretning ved skoleleder Bjarne Nielsen 

 

5. Tilsynsførende aflægger beretning v. Karl Engelbrecht 

 Beretning ved Karl Engelbrecht. 

 Karl Engelbrecht kom bl.a ind på at Bjerregrav Friskole i høj grad står mål 

 med folkeskolen. 

 Understregede vigtigheden af, at skolen skal udfordre hjemmets læsevaner. 

 Forstået på den måde, at læsning i hjemmet af voksne skal synliggøres. 

 Skolen har, efter Karls anbefalinger, valgt at indføre nationale test.   

 

6. Fremlæggelse af regnskab v. revisor Klaus Tvede 

 Hvert år genereres positiv likviditet. 

 Elevtilskuddet på 75% falder til 71% af et beløb, som også bliver nedsat pr. 

 elev i folkeskolen. 

 Skolens "konservative" tilgang til de økonomiske aspekter er prisværdig og 

 anbefales i fremtiden. 

 Ros til lokale økonomiske samarbejdspartnere, dette er unikt for Bjerregrav 

 Friskole. 

  

 Spørgsmål fra salen til revisoren: 

 Påvirker ejendomsvurderingen regnskabet? 

  

 Svar: 

 Ejendomsvurderingen påvirker ikke regnskabet i hverken positiv eller negativ 

 retning og påvirker således ikke likviditeten.  

  

 

7. Valg til foreningens bestyrelse 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, 5 der er valgt af og blandt 

forældrekredsen (forældre til børn på skolen) og 2 medlemmer valgt af hele 

skolekredsen (både forældre og andre med interesse for skolen, der har meldt 

sig ind i skolekredsen).  



 

I 2012 er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg. Det er:  

 

Martin Juul Hansen  – modtager genvalg 

Trine Hyldahl – modtager ikke genvalg 

 

Der skal i år være 2 valghandlinger: 

1: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant valgt af skolekreds-

medlemmer. 

2: Valg af 1 suppleant valgt af og blandt forældre til børn på skolen  

 

I forbindelse med valget, blev der stillet forslag om vedtægtsændring til næste 

generalforsamling, hvor det præcist skal angives hvor mange stemmer der 

kan afgives ved valget. 

 

Der blev stemt om forslag til vedtægterne angående opstilling af kandidater til 

bestyrelsen eller suppleant, som er gift med eller har lignende relation til 

ansatte på skolen. 

11 stemte for og 26 stemte imod. 

Det skal fremgå i vedtægterne til næste generalforsamling at det ikke er 

muligt at stille op til valg hvis man er gift med eller har ligneden relation til en 

ansat på skolen. 

 

Følgende stillede op til valg: 

Martin Juul Hansen 

Dennis Rytz 

Anne Grete Kongsted 

Henrik Klitgaard 

Lone Bjerge 

 

Følgende blev valgt ind: 

Martin Juul Hansen 

Dennis Rytz 

 

Suppleant: 

Anne Grete Kongsted 

 

Valg af suppleant i skolekredsen: 

Henrik Klitgaard 

 

 

8. Forslag: 

Bestyrelsen indstiller Karl Engelbrecht som tilsynsførende ved Bjerregrav 

Friskole i perioden august 2012 til juni 2016. 

Indstillingen vedtaget 

   

 

9. Nyt fra Bjerregrav Friskole 
- Skolebytte med Kolding Friskole 

Bjarne Nielsen, Inge Marie Jensen og Lene Lund har besøgt Kolding Friskole. 

Skolen har en rigtig god beliggenhed med fine udendørs arealer. 

De fleste elever skal med toget, mens resten kommer med bussen. 

Der er arrangeret forskellige udflugter og aktivteter. 

Der vil blive løbende informeret. 

Det bliver kun med deltagelse af skolens personale og der forventes ikke at 

blive brug for forældrehjælp. 



  

   10. Eventuelt 
 Skoleleder Bjarne Nielsen informerede om den unikke rejsepakke der 

 er for eleverne på skolen. 

 
 Der blev spurgt om skolen har overvejelser ang. sikkerhedsseler i  

 skolebussen: 
 Skolen vil gerne have sikkerhedsseler i bussen, med dette kan ikke 

 rent praktisk og lovmæssigt lade sig gøre i nuværende bus. 

 

 Formand Kim Nielsen: 
 Efterlyser professionel assistance til PR-udvalget. Gerne i form af en 

 grafiker og PR-uddannet. 
 
 Der blev spurgt om skolens ansatte og bestyrelsen udveksler erfaringer 

 med andre skoler: 

 Der deltages løbende i arrangementer i De Himmerlandske Friskoler, 

 både for ledelse/personale /bestyrelse. 

 Friskoleforeningen er også en god sparringspartner. 

 Bjarne Nielsen er desuden medlem i Friskolerne I Viborg. 

  
 Der blev opfordret til dannelse af en arbejdsgruppe vedr. udbygning af 

 skolens minihal eller bygning af en større hal. 

 Interesserede kan henvende sig på kontoret.  

   
 


