
 

 

 

 

 

 Referat fra ordinær generalforsamling på Bjerregrav Friskole 

Tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i aulaen på Bjerregrav Friskole 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

 Søren Overgaard valgt 

 

2. Valg af referent 
Christina Lunddorph valgt 

 

3. Bestyrelsen aflægger beretning v. formand Kim Nielsen 

 Beretning ved formand Kim Nielsen 

 Se beretningen på friskolens hjemmeside 

 

4. Skoleleder aflægger beretning v. skoleleder Bjarne Nielsen 

 Beretning ved skoleleder Bjarne Nielsen 

 Se beretningen på friskolens hjemmeside 

 

5. Tilsynsførende aflægger beretning v. Karl Engelbrecht 

 Beretning ved Karl Engelbrecht. 

 Se beretningen på friskolens hjemmeside 

 Fra salen blev der spurgt til det ”familieagtige” fællesskab på friskolen.  

 Karl E svarede, at man skal passe på ikke at blive for familiære og huske at 

 udnytte undervisningstiden, møde til tiden osv. Det havde han påpeget sidste 

 år, og det er der rettet op på nu. 

   

6. Fremlæggelse af regnskab v. revisor Klaus Tvede 

Revisor Klaus Tvede fremlagde regnskab – regnskab udleveres på skolens 

kontor.  

Fra salen blev der spurgt, om markedsføring af friskolen er en nødvendig 

udgift. Der blev svaret, at markedsføringsomkostninger er kommet for at 

blive, men at man ikke direkte kan se, om der kommer flere elever til grundet 

markedsføring.  

 

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).  

 

Tina Kolind Andersen og Dorit Sørensen valgt til stemmetællere. 

 

I 2013 er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg. Det er:  

 

Jens Christian Jensen  – modtager genvalg 

Annette Hansen – modtager ikke genvalg 

 



Der skal i år være 2 valghandlinger: 

1: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant valgt af og blandt forældre 

til børn på skolen. 

2: Valg af 1 suppleant valgt af skolekreds-medlemmer. 

 

Følgende stillede op til valg: 

Jens Christian Jensen 

Anne Grete Kongsted 

Rikke Kjeldskov 

Diana Kristensen 

 

Følgende blev valgt ind: 

Jens Christian Jensen og Anne Grethe Kongsted. 

 

Følgende stillede op til suppleant-valg for forældrekredsen: 

Diana Kristensen 

Rikke Kjeldskov 

Rikke Nielsen 

 

Følgende blev valgt ind som suppleant for forældrekredsen: 

Diana Kristensen 

 

Følgende stillede op til suppleant-valg for skolekredsen: 

Rikke Kjeldskov 

Rikke Nielsen 

Henrik Klitgård 

 

Følgende blev valgt ind som suppleant for skolekredsen: 

Rikke Kjeldskov. 

 

 

8. Nyt fra Bjerregrav Friskole 
Bjerregrav Friskole arbejder hen imod at blive en grøn skole. Der er i år 

investeret i et solcelleanlæg til 600.000 kr. hvoraf de 100.000 kr. er betalt 

med midler fra cykelsponsorløbet sidste år. Man forventer, at anlægget er 

afskrevet efter 5-6 år. Anlægget producerer 47.000 kwh pr. år, hvilket svarer 

til ca. 100.000 kr. Derudover køber skolen el for ca. 15.000 kr. pr. år. Man 

håber, at man kan inddrage eleverne i ”projektet”, således at de bliver 

bevidste om at spare på strømmen.  

 

Fra salen blev der stillet spørgsmål til, om man har spurgt lokale solcelle 

forhandlere om tilbud, og det blev påpeget, at skolen skal huske, at spørge 

lokale sponsorere ved diverse opgaver. 

 

9. Eventuelt 
 

Der blev spurgt til fokuspunkter til det kommende år.  

Man arbejder efter den røde tråd i faget dansk og den nye definition af 

klasselærerfunktionen. 

  

 Der blev stillet spørgsmål til, hvem der skal være lærere i overbygningen 

 næste år, men pga. lockouten kunne dette spørgsmål ikke besvares 

 endnu. Der blev ligeledes spurgt til, om der vil blive tilbudt ”ude liv” efter 

 sommerferien, lærer situationen taget i betragtning. Det blev meddelt, at om 

 nødvendigt ville man købe sig til det. 

 

 

 

Underskrift ordstyrer 

Søren Overgaard 


