
Referat fra generalforsamlingen på Vejle Friskole d. 30. maj 2017 

Generalforsamlingen blev indledt med en sang. 

1. Valg af dirigent  

Knud Riis blev valgt som dirigent. 

2. Valg af referent 

Anne Lyders Gade blev valgt som referent. 

3. Formandens beretning – se vedhæftede 

Der var ingen spørgsmål fra salen. 

4. Skolelederens beretning – se vedhæftede 

Der var ingen spørgsmål fra salen. 

5. Tilsynsførendes beretning 

Den tilsynsførende, Gitte Slejborg, var syg. Hendes beretning vil blive lagt på skolens hjemmeside.  

6. Regnskab og budget 

Bent Kyndesen gennemgik regnskabet. Økonomien er på vej i den rigtige retning. Der er brugt 

mange penge på det nye køkken, men det kan skolens økonomi godt holde til. Elevtallet er steget i 

2016, det har også en positiv indvirkning på skolens økonomi.  

Regnskabet blev godkendt. 

 

Spørgsmål fra salen: 

• Hvilken rolle spiller det hævede elevtal ift. skolens konkurrence med de andre skoler?  

Birthes svar: der er som udgangspunkt 20 børn i 0. til 6. klasse, og 23 i 7. til 9. klasse. Det er kun 

undtagelsesvis, det der kan være 21 børn i hver klasse. Der skal være tale om søskende til børn på 

skolen. Ud fra et menneskelige hensyn kan der gives dispensation til 21 børn i en klasse. Det er kun 

efter aftale med lærer og bestyrelse, at der kan gives dispensation til 21 elever i hver klasse. 

 

• Hvor mange tager på efterskole i 9. klasse?  

Birthes svar: i gennemsnit ca. 5 elever pr. årgang. I år er det 7 elever. Der er 1 elev i pipelinen til at 

starte. Udover efterskolerne eliteklasserne også en konkurrent. Der er annonceret efter elever til 9. 

klasse via Facebook og i ugeavisen.  

 

• Hvad er koblingsprocenten pt?  

Bents svar: Lige nu er den høj, og det giver overskud i skolens budget. I 2016 er pengene bl.a. brugt 

på nye matematik bøger. Hvis koblingsprocenten bliver sat ned, så lægger ledelsen budgettet efter 

det.  

 

Bent Kyndesen gennemgik budgettet. Der forventes et overskud på omkring 300.000 kr.  

 

Spørgsmål fra salen: 



• Hvad dækker posten ”Børnehavebørn” over?  

Bents svar: Der er ingen børnehavebørn på Vejle Friskole, og der er heller ikke planer om 

etablering af en børnehave. Det er en post i skabelonen, hvorfor den fremgår af budgettet.  

 

• Hvorfor låne penge til renovering?  

Birthes svar: Det anbefaler revisoren. Pengene til renovering kan ikke blive ved med at blive taget 

fra budgettet. Et lån vil ligeledes give mulighed for at få ombygningen færdige og være billigere på 

budgettet end at finansiere alle udgifterne selv. Skolen påtænker at låne 2 mio. kr.  

 

Budgettet blev godkendt. 

  

7. Godkendelse af nyvalgte forældrerepræsentanter til bestyrelsen og punkt 8. Valg til 

bestyrelsen 

 

Ældste: Camilla Monberg (Mor til Eskild i 5., Ane i 6. og Asta i 8.) 

Mellemste B: Anette Christensen (Mor til Sigrid i 3. og Frida i 6., ikke på valg) 

Mellemste A: Anne Bjørge (Mor til Kajsa i 0. og Silja i 2.) 

Yngste: Anne Lyders Gade (Mor til Maja i 1. og Lea i 3., ikke på valg) 

SFO: Thomas Mortensen (Far til Valdemar i Førskolen) 

Generalforsamlingen: Kenneth (Far til Frederikke i 3. og Johanne i 5., ikke på valg) 

Generalforsamlingen: Mette Lund (Mor til Jacob i 3. og Hannah i 8.) 

Suppleant: Birgitte K. Jensen (Mor til Mille i 5., ikke på valg) 

Suppleant: Signe Asp (Jonathan i Førskolen) 

 

9. Orientering om undervisningsplaner 

Bent Kyndsen orienterede om undervisningsplaner og skemalægning. 

Det er forandringer i de musik-kreative fag. Mellemste deles op, så 3. og 4. klasse er sammen med 3 

lærer i køkken, billedkunst og håndværk og design. 5. og 6. klasse har ligeledes værksted med 3 

lærer og med de samme fag. 

 

Ældste får ”håndværk og design”, ”fra jord til bord” og ”musik og medier”. 

I 7. klasse snuser eleverne til fagene, inden de vælger linje i 8. klasse. Der er 7 lærer knyttet på 

ældste. Ved juletid går 9. klasse og 2 lærer fra.  

 

Bent fremlagde et helt nyt skema, som børnene blev orienteret om dagen efter generalforsamlingen. 

    

10. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer - Afstemning  

Kenneth Vendelbo Kristensen gennemgik ændringerne i vedtægterne. 

Vedtængerne har været til gennemsyn hos Friskoleforeningen og hos en forælder, der er jurist.  

Tidligere har der kun været en forældrekreds på Vejle Friskole. I de nye vedtægter bliver der også 

mulighed for en skolekreds. Det giver mulighed for, at personer der ikke er forældre, også kan være 

med i bestyrelsen, f.eks. bonusforældre, tidligere lærer o.l. Man skal betale et mindre beløb for at 

være medlem af skolekredsen. Medlemmer af skolekredsen vil skulle godkendes af bestyrelsen.  

 

Vedtægtsændringerne medfører ændringer i sammensætningen af bestyrelsen: 1 vælges for ældste, 

1 for mellemste og 1 fra yngste. Derudover vælges 2 fra forældrekredsen og 2 fra skolekredsen.  

 

Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget.  



 

11. Udtrækning - Folkelån  

Vinderen blev nr. 31. Carsten Wandal.  

 

12. Evt.  

Knud Riis fortalte om den nye køkkenskole. Der kommer fælles folder for køkkenskole og 

musikskolen ”Stjerneskud”. Køkkenskolen vil blive afholdt over 5 gange i foråret og 5 gange i 

efteråret. Børnene vil få mulighed for at lave sammen med andre fra samme hovedgruppe. Det vil 

foregå om mandagen. Børnene laver mad, og forældrene får mulighed for at komme og spise med. 

Der bliver max 20 børn pr. gang. Det bliver ca. en gang om måneden pr. hovedgruppe.  

Det er ikke vigtigt, om det er økologisk. Det vigtige er, at børnene får glæden ved at lave mad og 

bruge råvarer. Prisen er sat til, at der kan være økologisk grøntsager, mel o.l., men ikke kød.  

En forælder foreslog, at der kunne være noget nyhedsværdi og markedsføring af skolen i projektet.  

og måske muligheden for at få sponsoreret nogle af råvarerne.        

 

 

 

 

 

 

  


