
 
21.april 2022  

Referat af ordinær generalforsamling  
Torsdag d. 21. april 2022  

1. Valg af dirigent – Michael Marcher valgt  

2. Bestyrelsen aflægger kort beretning – Erla lægger ud, og Peer supplerer med viden om det kommende  
byggeri af ny indskoling. Tegninger og planen ligger klar, men vi afventer at verdens økonomiske  
uforudsigelighed skal i bero, så vi kan få en pris på et byggeri. Det kan vi ikke pt.  

3. Skolelederen aflægger kort beretning – Thomas aflægger beretning.   

4. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering – Peer fremlægger regnskabet.  
Revisorerne har været tilfredse og glade for vores regnskab. Generelt set har vi et mindre overskud  
end vi plejer. Det har bl.a. drejet sig om ventilationsanlægget i mellemtrinnet, nye vinduer, som har  
været uforudsete udgifter, samt personalesag.  

Vores realkredit er på 3 mill. I år har vi afdraget 800.000 kr.Vores tal i budgettet ligger på den gode 
side ift. anbefalinger fra friskoleforeningen. Vi står godt mht. at få bevilget lån af  banker.   

5. Pause med kaffe og kage fra 8.klasse. Dejligt stort kagebord, Mange tak til 8. klasse  

6. Debat: Skal det være Vester Skerninge Friskoles opgave at starte en nytænkende naturbørnehave? 
Hvad vil tale for en sådan beslutning, og hvad kan tale imod?  

Nynne og Katharina suppleret af Lars Juul, præsenterede tankerne omkring en naturbørnehave på  
skolens matrikel. Vi blandede os efterfølgende ved bordene, og havde tre overordnede spørgsmål vi  
skulle forholde os til:  
1.	Skal	det	være	VSK	Friskoles	opgave	at	starte	en	nytænkende	naturbørnehave?	
2.	Hvad	vil	tale	for	sådan	en	beslutning?		
3.	Hvad	kan	tale	imod?		

Der	var	livlig	dialog	ved	bordene,	hvor	der	til	slut	blev	refereret	fra	hvert	bord,	hvad	der		
havde	været	snakket	om.	Samlet	var	der	både	for	og	imod	projektet	om,	at	VSK	skal	starte	en		
Naturbørnehave.	Nynne	og	Katharina	samlede	post-it	sedler	sammen	fra	grupperne.		

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:  
Peer Elmelund-Præstekær valgt for skolekredsen  
Britt Bolding valgt af forældrekredsen  

 Mads Nielsen valgt af forældrekredsen  
 Nynne Skov valgt af forældrekredsen  

 Valg af suppleanter:  
Ida Zaken valgt af skolekredsen  
Lise Lykke Larsen valgt af forældrekredsen  

8. Tilsynsførende Karin Pedersens beretning: Karin aflægger beretning om skolens hverdag, sat op i  



mod skolens værdier. Den er godkendt.  Det var Karins sidste beretning. Tak til Karin.  

9. Indkomne forslag: ingen indkomne forslag.   

10. Eventuelt:  

Tak til afgående bestyrelsesmedlemmer Chanette Bach Mikkelsen, Janni Norrbom og Desiree Andersen.  

Tak til Michael Marcher for dirigentrollen.  

Skrevet af Britt Voss Bolding 


