
Referat af generalforsamling 3/4 2022 
 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere samt godkendelse af dagsorden 
a. Dirigent: Jonas Sprogøe (klap) 
b. Referent: Dennis Schmøde (klap) 
c. Stemmetællere: Brit Dyrhøj og Kenneth Svenstrup (klap klap) 

2. Bestyrelsesformandens beretning 
a. Præsentation v. Jonas Sprogøe - godkendt (klap) 
b. enkelt spørgsmål om bestyrelsens arbejde og mødernes indhold 

3. Tilsynsførendes beretning 
a. Præsentation v. Knud Nordentoft - godkendt (klap) 
b. enkelte kommentarer omkring børnenes trivsel set i forhold til FN’s verdensmål 
c. tak til Knud Nordentoft for samarbejdet de seneste 6 år som tilsynsførende på NFS (klap) 
d. bestyrelsen indstiller Karen Leth til at være tilsynsførende for NFS de kommende 2 år, efter 

at have 3 relevante og godkendte tilsynsførende til samtale 
i. Karen Leth præsenterer sig selv 

ii. enkelte spørgsmål til hendes erfaring ud fra præsenteret CV 
iii. enstemmigt vedtaget som tilsynsførende (klap) 

4. Gennemgang af den reviderede årsrapport 
a. Præsentation v. Charlotte Friis Voxted (Beierholm), præsenterer regnskabet og de evt. 

kommentarer der er påført  
b. Ingen påtegninger efter gennemgang og stor ros til samarbejdet med og driften af NFS 

(klap) 
5. Fremlæggelse af budgettal for det kommende år, herunder planlagte arbejder 

a. Præsentation v. Karina Mortensen indeholder budgettet og retningen bestyrelsen 
prioriterer efter i deres økonomiske arbejde 

6. Fastsættelse af skolepenge. Bestyrelsen indstiller beløbsstørrelsen, hvorefter bestyrelse og 
generalforsamlingen i fællesskab træffer beslutning om beløbsstørrelsen for skolepengene og 
forældrebetalingen for skolefritidsordningen 

a. Præsentation v. Karina Mortensen der på vegne af bestyrelsen indstiller til, at vi fastholder 
nuværende betaling for året 2023 

b. enstemmigt vedtaget (klap) 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Bestyrelsen er ansvarlig for at 

forældrekredsvalgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges af og blandt alene 
personer, der tilhører forældrekredsen 

a. Britt Dyrhøj er på valg - genopstiller ikke da hendes børn er stoppet på skolen 
b. Karina Mortensen er på valg - genopstiller og genvalgt (klap) 
c. Annette Bende Meier Schmøde er på valg – genopstiller og genvalgt (klap) 
d. Nooshin Christiansen opstiller til bestyrelsen efter periode som suppleant - 

valgt (klap) 
e. Karina Bossen genopstiller som suppleant - genvalgt (klap) 
f. Lasse Romme opstiller som suppleant - valgt (klap) 
g. Charlotte Roest opstiller som suppleant - valgt (klap)  

8. Evt. beretninger fra nedsatte grupper 
a. Ingen beretninger  

9. Indkomne forslag 
a. Ingen indkomne forslag 



10. Eventuelt 
a. Ingen indkomne punkter 


