
Generalforsamling 9/6 2020 

 

1. Valg af ordstyrer: Søren Overgaard 

2. Valg af referent: Mette Herskin 

3. Valg af stemmetæller: Mette, Kim & Simon 

4. Bestyrelsen aflægger beretning 

Hanne Uhrenholt:  

• Har haft 8 ordinære møder + en række andre aktiviteter, incl møde med elevrådet 

• Flere klasser har ventelister – kræver ekstra indsats at få nye integreret, ønsker flere elever 

starter allerede i børnehaven -> der skal være plads til flere og bedre rammer 

• Har skabt gruppen Bjerregrav United med deltagelse af alle foreninger. Plan: et fælles årligt 

arrangement 

• HBI har lånt det store telt til børnehaven under corona 

• Juniorklubben er et andet fokusområder. Friskoler må nu drive juniorklubber, men Viborg 

Kommune har sagt nej til økonomisk støtte.  

• Bygningsudvalget er færdige med at udbedre udearealerne, er blevet meget flot og anvendes 

også af private udenfor skoletid. Stor tak til frivillige + fonde og erhvervsdrivende, som har 

støttet aktiviteten. 

• Opgaven til at vedligeholde de grønne områder er blevet mindre – men husk det nu.  

• Hallen har fået skiftet vinduer + ny belysning i klasseværelserne fordi kravene til belysningens 

kvalitet ikke var overholdt. 

• Ved arbejdsdagen i efteråret var der fokus på indendørs maling 

• Fik skiftet tæppet i aulaen under corona-nedlukning 

• Ønsker at etablere shelters og bålplads på nyt område på Herredsvejen 133B 

• Bussen har fået flot logo + på skilte udenfor skolen kommer snarest. 

• Busudvalg vil revidere ruteplan og udarbejde principper for bussens plan 

• Bestyrelse og personale holdt fælles aften i oktober 

• I august skal alle ansatte på fagligt seminar med overnatning – imens drifter forældrene skolen 

• Ros til personale for en god indsats + til skolens ledelse 

 

5. Skoleleders beretning 

Berit Lynderup 

• Karaktergennemsnittet for skolens 9. klasse ligger højt 

• Har lavet en række aktiviteter rettet mod børnehuset – både personale og faciliteter. 

• Fortalte om Bjerregrav United og sagde tak for indsatsen til alle som har bidraget 

• Har igen i år haft det grønne flag – og prøvet at justere til mere energirigtig og miljøvenlige 

initiativer 



• Friskole og børnehus er ’udsolgt’. Har derfor lavet principper for optag.  

 

6. Tilsynsførendes beretning 

Svend Primdal 

• Bilag dækker over besøgsoversigt: 3 besøg i løbet af skoleåret (sept, nov, febr) 

• Skal have særlig fokus på dansk, matematik & engelsk + tjekke at den samlede undervisning 

lever op til folkeskolen (mindst)  

• Meget positive besøg – nævnte en lang række eksempler ☺ 

• Svend Primdal stopper som tilsynsførende og fik gave af bestyrelsen 

 

7. Fremlæggelse af regnskab v. Redmark 

• Regnskabet ser rigtig godt ud  

• Flere elever -> større omsætning og overskud 

• Skolen er i en positiv udvikling 

• Omkostninger til undervisning er højere end gennemsnittet -> det er dér pengene bruges 

• Spørgsmål: hvor kommer overskuddet fra? Berit/revisor: Der var budgetteret med et overskud 

(det skal være på 2%), men fordi udgifterne til skolegård og legeplads er ’varige aktiver’, så 

tæller det regnskabsteknisk som en udgift fordelt over flere år.  

• Spørgsmål: Hvad er risikoen på værdipapirer? Skolen må ikke investere med høj risiko -> der er 

negativt afkast. Låneomlægning har ført til at der nu betales lavere rente, men det er stadig en 

udgift at have investeringerne sammenlignet med at betale af på lånet. Planen er dog at bruge 

det opsparede på ombygning, hvilket giver skolen en større frihed end mange skoler. Det har 

derfor været et bevidst valg.  

 

8. Valg af ny tilsynsførende – Carsten Pedersen 

Carsten Pedersen 

• Præsenterede sig selv og erfaringer fra sit arbejdsliv 

• Carsten blev valgt med bifald 

   

9. Valg af bestyrelsesmedlem og suppleant i forældrekredsen og skolekredsen 

• Hanne Uhrenholt genopstillede – valgt for skolekredsen 

• Kim Ørndrup – valgt for forældrekredsen 

• Rasmus Buhl – valgt for forældrekredsen 

• Suppl. skolekreds (1 år): Stefan Kjær Primdahl 

• Suppl. Forældrekreds (1 år): Rikke Nielsen 

• Tak til afgående bestyrelsesmedlemmer – Ole Lundal og Christina Lunddorph 

 



10. Forslag om ændring i vedtægter 

Hanne Uhrenholt 

• Ændringsforslag baseret på Friskoleforeningens nye vedtægter, på baggrund af bekendtgørelse 

fra 2018.  

• Den tidligere var fra 2007, og var også baseret på Friskoleforeningens standardvedtægter 

• Skal vedtages igen ved extraordinær generalforsamling sidst i juni 2020 (krav at det vedtages 

ved to på hinanden følgende generalforsamlinger 

• Ordlyden ses på skolens hjemmeside og har været medsendt indkaldelsen til generalforsamling. 

• Store punkter: A) skoleleder ansættes nu af bestyrelsen (og ikke på generalforsamling); og B) 

børnehusets retningslinjer er nu medtaget i skolens 

• Vedtaget uden indvendinger 

 

11. Forslag om køb af Herredsvejen 133B 

Kasper Høgh 

• Har budt på  Matrikel 5n 

• Skal bruges af børn i børnehave, skole + fritid 

• Vedtaget uden indvendinger 

 

12. Forslag om renovering af Børnehuset 

Hanne Uhrenholt 

• Ønsker at nyetablere bygning, som er tidssvarende og kan rumme flere børn. 

• Byggeri begyndes forår 2021 

• Frivilligt arbejde til at nedtage eksisterende bygning og re-etablere legeområde 

• Egenfinansiering 40% af byggesum, resten skal lånes (har fået tilbud fra banken på udvidelse af 

kreditforeningslån) 

• Under byggeriet skal børnehaven genhuses i SFO og SFO flyttes til aktivitetshuset 

• Spørgsmål: vuggestue? Berit: ikke så let at koble på fordi børnene er så små og med helt 

anderledes normeringer. Kræver mange børn, og andre friskoler vælger at stoppe med deres 

løsninger. Er derfor et aktivt fravalg.  

• Vedtaget uden indvendinger 

 

13. Evt 

• Intet 


