
Generalforsamling - Torsdag d. 22. marts 2018 kl. 18.00-20.00 

 
1.Valg af dirigent, referent, stemmetællere og godkendelse af dagsorden  
Dirigent: Pernille / Referent: Rikke / Dagsorden - godkendt 
 
2.Formand Karsten Johansens beretning  
Tre fokuspunkter: 

1. Lokaleudvidelse. Startede lovende med byggetilladelse til en svensk rød træbyg-
ning med fladt tag. Kommunen sagde nej, da røde huse ikke er tilladt og da det i 
henhold til beskyttelse af landsbymiljø er et must med sadeltag. Sadeltag ville gøre 
byggeri for dyrt, hvorfor man i stedet overvejede pavilion. Køb eller leje. På grund af 
ekstra elev indtag, blev det besluttet at købe. Det går godt med byggeri. Dog lidt 
forsinket grundet frost og regn. Tonny inviterer til rejsegilde den 26. april. 

2. Ny tilsynsførende. Tilsynsførendes opgave er at sikre, at skolen står mål med folke-
skolen. Bestyrelsen har haft drøftelser omkring, hvad vi kan lære af den nye tilsyns-
førende, hvilket er mundet ud i fokuspunkterne : ligeværdighed, respekt og rumme-
lighed. 

3. Ny skoleleder. Karsten fortæller, at bestyrelsen var meget opmærksom på, at det 
krævede grundighed at udvælge den nye skoleleder. Udtrykker stor tilfredshed 
med, at valget er faldet på Kim. 
 
 

Formanden slutter sin beretning af med at fortælle, at det har været et år med overraskel-
ser, men også et år der har gjort, at vi står et godt sted og kan gå fremtiden godt i møde. 
Karsten henviser til det nye byggeri, skolens sunde økonomi samt Kim som ny kompetent 
leder. 

 
 
3.Tilsynsførende Knud Nordentofts beretning  
Skolens opgaver: 
Står kvaliteten af undervisningen mål med den, der er i folkeskolen?   
Har børnene de nødvendige standpunkter? 
Er der frihed og demokrati? 
Er undervisningssproget dansk? 
Er der modtaget donationer på mere end 20.000 fra èn doner? 
4 x ja og 1 x nej 
 
Tilsynsførende beretter om sin oplevelse af skolemøde, retsmøde og morgenmøde. 
Knud oplever ligefremme børn, som lærer meget og som er - eller bringes i fin trivsel og 
udvikling. 
Dedikerede, engagerede og kompetente lærere plus ledelse. 
 
Tilsynsførende bringer følgende fokuspunkter i spil; 
Hvordan går det vores børn og unge, når de forlader skolen? 
Bygninger og inventar som vigtige med- og modspillere i vores læringsmiljø.   
 
Knud slutter af med at ønske os tillykke med vores labre skole og pointerer, at vi har skabt 
noget unikt, som vi skal være glade for. 



Den samlede tilsynsrapport vil være at finde på skolens hjemmeside. 
 
4.Kim von Bülow præsenterer sig selv  
Kim starter med at rose bestyrelsen for dens grundige ansættelsesproces. Kim fortæller, at 

hans første job var et lærer job i Ishøj landsby. En lille skole med 40 elever, køer og sva-

ler. NFS er lidt som at komme tilbage. Kim oplever, at det han kommer tilbage til, er et 

meget stærkt værdigrundlag, hvor det er vigtigt at identificere hvad det værdigrundlag be-

står i. Kim oplever elevernes inddragelse som værdifuld – de bliver taget med meget alvor. 

Kim fortæller, at han var forbløffet. At det er hverdag for os. Men udefra tænker man på – 

”gud kan det virkelig lade sig gøre”. 

Kim oplever stor respekt for hinanden på kryds og tværs af grupper og aldersgrænser. 

Tænker at det her er et rigtig godt sted, hvor èn udfordring bliver at give nogle retningslin-

jer. Hvad er det vores børn skal kunne. Hvordan får de den ballast, de skal have samtidig 

med det værdigrundlag vi har. Det værdigrundlag som giver den robusthed, man får af de 

her bløde værdier. 

Kim peger på, at vi også skal prøve at finde nogle veje, der peger ind i fremtiden, som kan 
bygge ovenpå de bløde værdier, så eleverne også står stærk kompetencemæssigt. 
Kim slutter af med at fortælle, at han er rigtig glad for at være på skolen. 
 
5.Gennemgang af den reviderede årsrapport ved skolens revisor Charlotte Beierholm. 
6.Fremlæggelse af budgettal for det kommende år, herunder planlagte arbejder  
Charlotte fremlægger sammendrag af regnskab 2017 + budget for 2018. 

Regnskab for 2017 viser et overskud på kr. 468.454,- . En del over det budgetterede. Sko-

len har været fornuftig, hvilket er fint i forhold til det kommende skolebyggeri. Skolen har 

igennem årene vist, at de er gode til økonomien. 

Charlotte fortæller, at skolen ligger enormt flot, sammenlignet med skoler af samme stør-
relse. En skole med en sund økonomi. 
I 2018 budgetterer skolen fortsat med et pænt overskud på trods af skolebyggeri. Det for-
ventede overskud er her 555.000,-. 
Se vedlagte rapport fra revisor. 
 
7.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  
Der er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg (hvoraf begge modtager genvalg), samt 3 supple-
anter (Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen og suppleanter for et)  
Bo og Malaika er genvalgt. 
Mettemarrie, Birthe samt Christian valgt som suppleanter. 
 

8.Indkomne forslag  og 9.Eventuelt 

Intet 

 

 

 


