
Referat af Generalforsamling 2019, Næstved Fri Skole.  

Lørdag d. 30. marts 2019, kl. 12.30-14.30. 
 

Dagsorden - ifølge vedtægterne. 

1. Valg af dirigent, referent, stemmetællere og godkendelse af dagsorden. 

Dirigent: Uffe. Referent: Mettemarrie. Stemmetællere: Michael og Siri. 

Dagsordenen er godkendt. 

2. Formandens beretning, ved Bo Kondrup. 

Bo fortalte, at det forgangne år har været præget af et større fokus på bestyrelsens ansvar og 

rolle. Skolen er større end den var engang, og det gør, at der er brug for en professionel 

bestyrelse. Tidligere har skolen haft ledere der kendte skolen godt. Nu har skolen fået en ny leder, 

der ikke på forhånd kendte skolen. I årets løb har Kim lært skolen at kende, og vi har lært Kim at 

kende.  

Sidste år blev den nye bygning åbnet. Den og naturfagslokalet er nu en helt naturlig del af skolen. 

Der er blevet gjort et stort stykke arbejde med at lave systemer, så skolen overholder de nye 

regler om databeskyttelse i forbindelse med GDPR.  

Eleverne har deltaget i en trivselsundersøgelse, som bekræfter det indtryk man får, når man er på 

skolen - at børnene trives. 

I august var bestyrelsen samlet på bestyrelseskursus - omkring det at være bestyrelse for en skole. 

I det forløbne år er der i bestyrelsen påbegyndt en proces omkring skolen og fremtiden. Skolen 

forandrer sig lidt hele tiden, som følge af at nye mennesker kommer til, og at der er nye 

udefrakommende regler og krav. Bestyrelsen har beskæftiget sig med, hvordan vi kan ”tage 

styring” i de forandringer, og hvordan vi sikrer at skolens grundlæggende værdier bevares. 

Bestyrelsen vil forsøge at involvere alle parter omkring skolen i processen og arbejdet fortsætter i 

det kommende år. 

Bo takkede i øvrigt for et godt samarbejde med Kim, Tonny og de øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

3. Tilsynsførendes beretning, ved Knud Nordentoft. 

Knud har været på besøg på skolen to dage, hvor han har oplevet skolens dagligdag og været med 

i forskellig undervisning. Han har et meget positivt indtryk af skolen og fortalte lidt om den 

undervisning han har overværet, og om forskellige iagttagelser han har gjort. 

Han nævnte fx at: Man har på skolen fokus på elevernes læring. Læringen foregår i fællesskab. 

Børnenes stemme er fremtrædende. Der er plads til sårbarhed hvilket giver en robusthed. 

(Eksemplet var, at en elev på morgenmødet havde fortalt at vedkommende havde ondt i øret og 

havde bedt om, at man tog hensyn). Det er kompetente lærere og pædagoger, der er på skolen, og 

lysten til at lære er hele tiden fremherskende - også hos dem. 



Ved sidste års tilsynsbesøg havde Knud talt med personalet om skolens ”visuelle indtryk”, og han 

kunne se, at der var blevet arbejdet med dette. 

Knud fortalte, at hans opgave er at tilse at kvaliteten af undervisningen er i orden, og at eleverne 

trives. Begge dele mener han er tilfældet. Knuds tilsynserklæring kan findes via skolens 

hjemmeside. 

4. Gennemgang af den reviderede årsrapport, ved revisor Charlotte Friis Voxted. 

Charlotte har specialiseret sig i at lave revision for skoler og har været NFS`s revisor i flere år. Hun 

er fra revisionsfirmaet Beierholm i Vordingborg. 

Charlotte gennemgik nogle forskellige nøgletal og kunne fortælle, at NFS er en skole med en sund 

og stabil økonomi. 

Charlotte fortalte blandt andet, at skolen har et overskud på ca. 228.000 kr., hvilket er lidt mindre 

end sidste år. Skolens likvide beholdninger er faldet fra 3.116.611 kr. til 1.248.821 kr. Dette skyldes 

at skolen har bygget en ny bygning og et naturfagslokale. Værdien af skolens bygninger er derved 

øget fra 5.116.200 kr. til 7.367.123 kr. 

5. Fremlæggelse af budgettalt for det kommende år, herunder planlagte arbejder, ved Charlotte. 

Budgettet er lagt ud fra et elevtal på 120 elever. Der er taget højde for forskellige kendte 

forudsætninger, som fx en lille stigning i statstilskuddet og en overenskomst for lærere, der 

betyder en lille stigning i lønudgifter. Det forventede overskud er på 248.000 kr. Skolepengene 

fastholdes på 1650 kr. pr. måned.  

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.  

I forbindelse med valget til bestyrelsen opstod der et spørgsmål - om de ansatte, der ikke er 

forældre på skolen, måtte stemme. Da der er stemmeret for forældrekredsen og skolekredsens 

medlemmer, og skolen ikke har nogen klart defineret skolekreds, spurgte formanden 

forsamlingen, om der var nogen, som havde indvendinger imod, at de ansatte uden elever på 

skolen også stemte. Det var der ikke. 

Valgt som bestyrelsesmedlem, for to år: Mettemarrie Wraa, Britt Dyrhøj Hansen, Jonas Sprogøe. 

Valgt som suppleant, for et år: Christian Mønsted, Casper Elin, Anine Molsted Moon. 

Herudover består bestyrelsen af Malaika Thomsen og Bo Kondrup, som ikke var på valg i år. 

Knud Nordentoft blev genvalgt som tilsynsførende. 

7. Indkomne forslag. 

Der var ingen indkomne forslag. 

8. Eventuelt. 

Charlotte, Tine, Stine og Louise tilbød at hjælpe med praktiske opgaver, som kørsel til 

genbrugspladsen og diverse arrangementer. 

Aligo tilbød også sin støtte til bestyrelsen og skolen. 


