
Referat Ordinær Generalforsamling torsdag d. 21. april 2022 

Bjerregrav Friskole  

 

1. Velkommen og sang v. bestyrelsesformand Hanne Uhrenholt 

2. Valg af dirigent: Søren Overgaard 

3. Valg af referent: Mette Mortensen 

4. Valg af stemmetællere: Anne og Mads 

5. Bestyrelsen aflægger beretning ved bestyrelsesformand Hanne Uhrenholt  

Se beretningen på skolens hjemmeside  

6. Skoleleder aflægger beretning v. Berit F. Lynderup  

Se beretningen på skolens hjemmeside 

7. Tilsynsførende aflægger årsberetning v. Karsten Pedersen 

• Karsten fortæller først om hans opgave som tilsynsførende, og hvem han er 

• Karsten fortæller at han under tilsynet har deltaget på forskellige klassetrin  i forskellige 

fag og overværet 2 morgensamlinger. 

• Karsten har under tilsynet oplevet engagerede og dygtige lærer, som tager hensyn til 

de enkelte elevers formåen. Desuden oplevede han meget velforberedte timer.  

• Glæde og imødekommenhed skinner igennem hos både lærere og elever  

• Hvis man kigger på karaktergennemsnit og nøgletal ligger skolen super fint i forhold til 

folkeskolen.  Karsten giver udtryk for, at det kan være svært at sammenligne tallene, da 

flere ting kan spille ind på disse tal.  

• Generelt er der er fint fagligt niveau 

• Skolen har gode faciliteter 

8: Fremlæggelse af regnskab v. revisionsfirmaet Redmark 

• Regnskabet bliver gennemgået  

• I 5 år har der været overskud - rigtig fint overskud 

• Elevtallet er stabilt stigende  

• Faldende dagtilbudstilskud pga. færre børn i børnehuset – udligner hinanden pga. færre 

brugte personaletimer i Børnehuset. 

• Beretningen indberettes til undervisningsministeriet 

9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og suppleant i forældrekredsen 

Kasper Høgh og Anne-Mette Thorsager valgt som bestyrelsesmedlemmer 

Michael Bugge valgt som suppleant i forældrekredsen  



10: Valg af suppleant i skolekredsen  

Mette Hildebrandt valgt som suppleant i skolekredsen 

11. Præsentation af byggeprojekt v. bestyrelsen 

• Det forventes at første spadestik til det nye Børnehus bliver taget lige efter sommerferien  

• Det bliver en totalentreprise hvor Brorson byg er valgt - der var 3 firmaer om buddet.  

• Der er allerede afsagt ordre på materialer for at forsøge at holde prisen nede – 

materialepriser til byggeri er stigende  

• Der skal søges om penge til at gøre det færdige byggeri lækkert.   

• Der forventes forældreinvolvering til at fjerne det gamle byggeri, til etablering af fliser 

rundt om det nye byggeri og til at sætte ny legeplads op 

• Der bliver vist lidt billeder af det kommende børnehus 

• Personalet tilføjer, at de glæder sig helt vildt  

12: Indkomne forslag  

• ingen indkomne forslag 

13: Eventuelt 

• Intet til eventuelt 

 

 

 


