
 

Referat af ordinær generalforsamling 20. april 2022 kl. 19.00 i 

Aulaen på Hellested Friskole og Børnehus. 
1. Valg af dirigent  

Bjarne Østergaard Rasmussen blev valgt som dirigent.  

 

2. Valg af stemmetællere og referent.  

Karin Kragh Jensen og Maiken Grøn blev valgt som stemmetællere og Signe Frederiksen som 

referent.  

 

3. Tilsynsførendes beretning og valg af tilsynsførende  

Tilsynsførende Anders Rasmussen, havde desværre ikke selv mulighed for at deltage i 

generalforsamlingen. I stede refererede Keld Andreasen hans rapport. En tilsynsførende skal bl.a. 

vurdere om skolen stå mål med de mål der er i folkeskolen. Dette gøres gennem besøg på skolen, 

ved at tale med elever, lærer og skoleleder, observerer stemningen på stedet og undervisningen, 

samt ved at set på hjemmesiden. Anders oplever, at Hellested Friskole er et behageligt sted at 

besøge og vurdere at skolen står mål med folkeskolen. Anders vil gerne understrege, at han er 

tilsynsførende på vegne af forældrene, således at de har en sikkerhed for skolens kvalitet.  

Bestyrelsen og skoleleder indstiller Anders Rasmussen til genvalg for de næste 2 år. Der spørges 

om hvorfor indstillingen går på to år. Line svarer, at det er for at give arbejdsro og at der er klare 

rammer for hvad en tilsynsførende skal gøre og hvor meget arbejde der lægger i at føre tilsyn. 

Anders Rasmussen vælges enstemmigt for en toårig periode.  

 

4. Bestyrelsens beretning  

Line Busch-Jensen fremlagde bestyrelsesformandens beretning. Line talte bl.a. om tiden efter 

Corona og tilbage til normalen og til det fællesskab som vi sætter så højt. Line fremhævede også 

udviklingen i SFOen og i udemiljøet i den lille skolegård. Line roste skolepatruljens vedholdende 

arbejde og elevrådet, som tager deres arbejde meget seriøst og har et godt samarbejdes med 

Bestyrelsen. I løbet at året er Thomas Solak trådt ud af bestyrelsen og suppleant Signe 

Frederiksen er indtrådt i stedet. Bestyrelsesformandens beretning kan ses i sin fulde længde på 

hjemmesiden. 

 

5. Skolelederens beretning  

Keld Andreasen aflagde skolelederens beretning. Året har været præget af Corona. De mange 

restriktioner gjorde bl.a. at det ikke var muligt at være sammen på tværs af klasser og de praktisk-

musiske uger måtte aflyses midt i det hele. Efterfulgt af en periode med mange Corona-smittede 

frem til vinterferierne 2022. 3-dagsturen nåede dog at blive afholdt og det var dejligt at kunne være 

sammen om den oplevelse. Personalet roses for at gå positivt til udfordringerne og leder efter de 

gode løsninger for børnene. Skolelederens beretning kan ses i sin fulde længde på hjemmesiden. 

 

6. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering  

Kasper Christensen fremlagde den reviderede årsrapport.  

Der var efterfølgende spørgsmål til om bestyrelsen overvejer solceller eller andet som er med til at 

nedbringe skolens energiforbrug. Line svarer, at emnet har været drøftet over en årrække. Der er 

også tidligere været lavet beregninger til energireducering af en ekstern konsulent. Men resultater 

var, at der er meget som ikke kunne betale sig for skolen på den lange bane. Ift. Aulaen er der 

med renoveringen sket en energiforbedring.  

 



7. Forældreinvolveringsmodel 

Da skolen blev oprettet i 2013 var der enighed om, at det skulle være en skole med involvering af 

forældrene. I starten var der flere årlige arbejdsweekender og alle klasser havde opgaver i løbet af 

året. Modellen er nu revurderet og har nu 3 punkter:   

a. Rengøringsformiddag: 3 timer en lørdag formiddag om året. Det er obligatorisk at deltage. 

Det handler ikke kun om at spare, men også om at møde på tværs.  

b. Fælles arbejdslørdag. Forældreinvolveringsmodellen går bort fra 2 årlige arbejdsweekender 

og i stedet hjælpes vi én lørdag om året med at forskønne området. Vi fastholder 

pølsevognen som afslutning på arbejdsdagen.  

c. Som noget nyt skal forældre klassevis vedligeholder/udsmykker deres børne 

klasseværelset i fællesskab. Vedligeholdelsen skal foregå mellem skolestart og 

efterårsferien. Vedligeholdelsen indebærer, at klasseværelset skal males (hvidt). Der vil 

blive lavet en vejledning. Opgaven skal bidrage til at styrke klassefællesskabet og kan fx 

foregå ved at nogle maler og andre griller pølser eller hvad man nu vil.  

 

Kommentar – det ønskes, at arbejdsdag udmeldes i bedre tid. Det var for kort varsel og der var for 

få der deltog.  

Kommentar. Der efterspørges en bedre koordinering af opgaverne og flere koordinatorer fx en 

koordinator for børnehuset, sfo, skole, som man kan gå til. Flere er enige i at der gerne må 

uddelegeres flere opgaver inden arbejdsdagen, så man kan have redskaber med.  

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer:  

a. Valg til Skolekredsen: Kasper Svensson genvælges 

b. Valg til Forældrekredsen: Signe Frederiksen genvælges 

c. Valg til Forældrekredsen Gitte Juul Hansen modtager ikke genvalg. Karin Kragh Jensen og 

Philip Marcel Andersen stiller begge op. Ved afstemning stemmes Karin Kragh Jensen ind i 

bestyrelsen. Brian Rasmussen erstatter Karin Kragh Jensen som stemmetæller. 

 

9. Valg af suppleanter  

Nina Opstrup-Petersen og Louise Isko Mortensen blev valgt som suppleanter.  

 

10. Valg af revisor.  

Beierholm blev genvalgt som skolens revisor.  

 

11. Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag.  

 

12. Eventuelt 

Hvis der kommer 3. bølge af Corona er der ønske om, at der opstilles en pavillon ved børnehuset 

til de forældre der skal stå og vente i forbindelse med aflevering og afhentning, samt spritdispenser 

ved døren/ringeklokken.  

Der var også ros. Det fungerer godt med nyhedsfeed.  

Det blev påpeget, at der lægger værktøj fremme i SFOen, som gerne skal ryddes væk så det ikke 

stå fremme hvor børnene færdes.  

 

Generalforsamlingen sluttede kl. ca. 20.15. 


