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Referat fra oplæg om Friluftsliv, samt 
forældrekredsens valg af tilsynsførende, 
og endelig referat fra skolens 
generalforsamling. 

 

Oplæg omkring friluftsliv:  

Matildes oplæg skulle være vedhæftet som separat fil, men 
teknikken driller – Jeg satser på at det kan blive lagt tilgængeligt 
på intranettet i stedet for. 

Laura 

Valg af tilsynsførende: 

   

Birgitte Noer indledte valget af tilsynsførende – ved at bede Susanne Engset 
om at fortælle om sig selv og hvilke opgaver en tilsynsførende har. 

Susanne startede med at ridse opgaverne for en tilsynsførende op. 
Det er vigtigt at en tilsynsførende kommer ud i de forskellige klasser og sikrer 
at undervisningen foregår på en måde, så de elever der forlader en friskole, 
kommer ud med de samme forudsætninger som en elev der har gået i en 
folkeskole. 
Sydbornholms Privatskole lever op til sit slogan omkring at Børn lærer 
forskelligt.  
Valg af en tilsynsførende kræver at vedkommende er certificeret. For at opnå 
certifikat kræver det at man har et solidt kendskab til den danske folkeskole.  
Susanne har været skoleleder adskillige steder og er bl.a. tidligere 
Distriksskoleleder i skoledistrikt Nord. Hun er endvidere tilsynsførende på 
Østerlars Friskole og Svaneke Friskole  
Susanne stiller sit kandidatur til rådighed for endnu en 2-årig periode. 
Ved skriftlig afstemning modtog Susanne valg fra samtlige fremmødte 
stemmeberettigede. 
 



2 
 

  

   Sydbornholms Privatskoles  

Generalforsamling 

Referat: 
   

 
Pedersker, d. 24.05.2016   

 
 
Tid og sted: Tirsdag d. 24. maj 2016 kl. 19.00 på skolen 
 
 
Dagsorden 

 
1. Velkommen - ved bestyrelsesformand Bente Brunke   

 
   

2. Valg af dirigent – v/ Bente Brunke  
Bestyrelsen foreslår Britta Kofoed– hun blev valgt.    
Britta konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 

  
3. Valg af stemmetællere - ved dirigent  

Matilde Lissau   
Birgitte Noer 

  
4. Godkendelse af dagsorden - ved dirigent    

Dagsordenen er godkendt 
  

5. Bestyrelsen aflægger beretning – v/ Bente Brunke   
 
Beretningen gav ikke anledning til nogle kommentarer og spørgsmål – 
og blev taget til efterretning af den fremmødte generalforsamling. 
(Se beretningen på den separat vedhæftede fil) 

  
6. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering – v/ 

kasserer Jesper Marker og bestyrelsesmedlem Ulrik Rosendal-Jensen 
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Årsregnskabet blev fremlagt og taget til efterretning.  
7. Arbejdsgrupperne informerer om deres arbejde samt separat regnskab 

herfor – v/ Vibe Pedersen    
Der er 4 overordnede arbejdsgrupper: 
1: Arbejdsweekend, Niki Martiny er tovholder 
2: Praktiske grise, Marianne Rosendal–Jensen er tovholder 
3: Fundraising: Laura Borne er tovholder 
4: Sociale & Kulturelle arrangementer – Vibe er tovholder 
 
Der efterlyses folk der har lyst til at deltage især hos de praktiske grise, 
fundraising og sociale arrangementer.  
 
I året der er gået er der sket følgende: 
 
Succesfuld arbejdsweekend hvor der blev både gjort rent og renoveret 
grundigt på skolen. 
 
Loppemarked – overskud på 30.000,- 
 
Sponsorcykelløb- overskud på 42.681,50 
 
Skrabekalender – overskud på 22.725,- 
 
Julefest i december – overskud på 12.000 kr.  
 
Banko i marts – overskud på 12.400 kr.  
 
Arbejdsgrupperne har samlet over 100.000 kr. ind til skolen. HUSK at 
disse penge er medvirkende til at det ikke er nødvendigt at sætte 
skolepengene op.  
 
Fra september kan man melde sig til grupperne indenfor sociale 
arrangementer. I år bliver det som noget nyt sådan at man kan nøjes 
med at melde sig til at hjælpe med planlægningen omkring et enkelt 
arrangement.  

 
  

8. Tilsynsførendes rapport – v/ tilsynsførende Susanne Engset    

  Susanne Engset har udarbejdet tilsynsrapport, der fremlægges for    
  Generalforsamlingen.    
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Susanne fremlagde sin tilsynsrapport, der ikke gav anledning til 
spørgsmål eller kommentarer og blev taget til efterretning. Ros til 
Susanne Engset for hendes indsats – rapporten bliver lagt frit 
tilgængelig på skolens hjemmeside. 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer til forældrekredsen (2 medlemmer)  

 Jesper Marker og Vibe Petersen er på valg. Jesper Marker modtager 
 genvalg, Vibe Petersen modtager ikke genvalg.    
Jesper Marker blev genvalgt og  
Birte Christoffersen blev nyvalgt 

    
  

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer til skolekredsen (2 medlemmer)  

          Ulrik Rosendal-Jensen og Mette Lund er på valg. Begge modtager  
          genvalg.  

Ulrik Rosendal-Jensen og Mette Lund er begge genvalgt. 

 

  

11. Valg af suppleant til forældrekreds (1 medlem)  

Katryn Martiny er valgt 

        

12. Valg af suppleant til skolekreds (1 medlem)  

Vibe Pedersen er valgt 

      

         For at følge ligestillingsloven så henstilles der til at både mænd og 
         kvinder stiller op til valg til bestyrelsen – både som medlemmer og      
         suppleanter.    
  
         Interesserede bedes meddele det til bestyrelsen pr. mail eller ved    
         selve generalforsamlingen.  
  

     13 . Eventuelt  
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I sidste uge er Matilde blevet valgt som formand for pædagogisk forum i 
friskoleforeningen, dette er noget som bestyrelsen har vidst og nikket ja til. 
Det giver nogle fordele i forhold til at kunne bringe nogle sager op på politisk 
niveau, ligesom det giver en viden omkring tilskudsregler etc. der kommer 
skolens økonomiske planlægning til gode. 
 
Gardinerne i 4/5 klasse skal tjekkes op – de hænger og det ser sjusket ud.  
 
Forslag om at vi skal kunne modtage Mobile Pay til loppemarkedet, både i 
salgsboderne og i madboderne. Dette blev taget til efterretning af 
arbejdsgruppen omkring loppemarkedet. 
  

 

Referent    Dirigent 

Dato:     Dato 

 

________________________  _________________________ 
Laura Borne   Britta Kofoed 

  

       

 

 
 
 


