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Generalforsamling Vester Skerninge Friskole 
 
Dato: 16. juni 2020 kl 19:00-21:00 
 
Sted:  
Nymarksvej 7, 5762 Vester Skerninge, indgangspartiet til Pulsen  
og online via app’en ”Zoom”. 

 
Dagsorden: 

1. Velkomst 
 

2. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslår Michael Marcher som dirigent.  
Det er vedtaget.  
 
Erla Ingvarsdóttir fører protokol.  
Lene Vestergaard og Kristian Mondrup er stemmetællere, hvis der er 
behov.  
 

 
3. Bestyrelsen aflægger beretning 

Esben K. Jensen, formand og Erla Ingvarsdóttir, næstformand aflagde 
beretning.  
Der var ingen kommentar eller spørgsmål.  

 
4. Skoleledelsen aflægger beretning.  

Thomas Visby skoleleder aflagde beretning.  
Der var ingen kommentar eller spørgsmål.  

 
5. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering 

Jens Christensen forlagde det reviderede regnskab.  
Der var ingen kommentar eller spørgsmål.  
 
- Kommentar fra Kristian Mondrup. Vil opfordre til, at vi er 

opmærksomme på fællesskaberne børnene imellem. Vil opfordre de 
voksne til at være tætte på. Vi har en værdi som mangfoldighed og jeg 
opfordre os til at fokusere på det i praksis. Nogle gange er det et stærkt 
fællesskab der kommer ud af en klasse og andre gange mindre stærkt. 
Og det handler om deres læring. Vi skal være opmærksomme. Vi skal 
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ikke være for passive i forhold til børnenes børne- og unge 
fællesskaber. Når man har flere børn på skolen kan fællesskabet 
omkring det enkelte barn opleves meget forskelligt.  

 
 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
• Britt Krull (genopstiller ikke) 
• Jens Christensen (genopstiller ikke) 
• Desiree Andersen (genopstiller) 
• Jannie Norrbom (genopstiller) 

 
Peer Elmelund- Præstkær og Britt Bolding stiller op til bestyrelsen.  
 
Desiree Andersen er valgt og repræsenterer skolekredsen.  
Jannie Norrbom, Peer Elmelund-Præstkær og Britt Bolding er valgt og 
repræsenterer forældrekredsen.  
 
 

7. Valg af suppleanter 
• Der skal vælges 2 suppleanter 

Jakob Graack og Troels Madsen stiller op til suppleant.  
 
Jakob Graack er valgt som suppleant for skolekredsen.  
Troels Madsen er valgt som suppleant for forældrekredsen.  

 
8. Orientering fra den tilsynsførende 

Karin Pedersen, tilsynsførende, orienterede.  
 

9. Indkomne forslag 
Claus Borre fremlægger forslag til vedtægtsændringer i Fonden på Vester 
Skerninge Friskole. Forslaget skal til afstemning, men det ville kræve over 
halvdelen af skolefælleskabets forældrekreds’ fremmøde. Derfor kan vi ikke 
stemme om vedtægtsændringerne denne gang. De bliver fremlagt igen til næste 
generalforsamling, hvor vi godt må stemme uden at halvdelen af 
skolefællesskabets forældrekreds er mødt op.  

 
10. Eventuelt 

Tak til Britt Krull, som træder ud af bestyrelsen efter 6 års deltagelse.  
Tak til Jens Christensen, som træder ud af bestyrelsen efter 6 års deltagelse.  
Tak til Claudi Magnussen, som trådte ud af bestyrelsen efter 3,5 års deltagelse.  
 

 


