
 

 

 
 
 

 
 

9. september 2020 

 

Referat af generalforsamling Den Grønne Friskole 2020 

 

1. Valgt dirigent 

Nikoline Frostholm valgt som dirigent 

Helle Schouw er referent 

2. Bestyrelsen aflægger beretning. 

Se skriftlig beretning på skolens hjemmeside 

3. Skolelederens beretning. 

Se skriftlig beretning på skolens hjemmeside 

4. Tilsynsførendes beretning. 

Se skriftlig beretning på skolens hjemmeside 

Tilsynet er et supplement til forældrenes tilsyn. 

 

Der blev spurgt til musikundervisning: Der er ansat personale med 

musikkompetencer i Skole og Legeri 

Der blev spurgt til hvor tilskud kommer fra: Det fremgår af årsrapporten 

på skolens hjemmeside 

5. Skolelederen fremlægger årsregnskabet 2019 til orientering. 

Se årsregnskabet på skolens hjemmeside 

Fotokopier, vi er en skole uden bøger og derfor kopier vi mere end andre 

skoler.  

I projekter genbruger vi alt hvad vi kan. 

Betaling til legeri/klub er en del af skolepengene. Hvad vil det betyde hvis 

vi ikke får tilskud til fritidsordning fra staten? Det vil ledelsen undersøge 

6. Valg af ny tilsynsførende 

Knud Nordentoft præsenterede sig selv, har en lang karriere i skoleverden, 

lærer, skoleleder osv. Er tilsynsførende på 5 skoler. Er der sammenhæng  
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mellem det der bliver sagt her på GF, og det børnene bliver undervist i? 

Knud Nordentoft er valgt som ny tilsynsførende. 

7. Forældrefællesskabsskabelse. 

Mads Farsø – vi skal være og gøre: 

kønsintegrere, være forbilleder, forlade fodbold kampen, glade amatører, 

okkulte og normale, turde fejle. 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen. 

a) Ingen på valg i år. 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen. 

Josefine Weng og Camilla Vad stillede op som kandidater. De 

præsenterede sig selv 

a) Josefine Weng er valgt for skolekredsen for 4 år 

b) Camilla Vad er valgt for skolekredsen for 4 år 

10. Valg af suppleanter i henholdsvis forældrekreds og skolekreds. 

Mikkel (far til Solveig) er valgt for forældrekredsen for 1 år 

Julie (mor til Otto) er valgt for skolekredsen for 1 år 

Den nye bestyrelse pr. 09.09.2020 

Phie Ambo – Forældrekredsen, på valg i 2021 

Jakob Tøt Lodbjerg – Forældrekredsen, på valg i 2022 

Mads Farsø Rasmussen – Forældrekredsen, på valg i 2023 

Josefine Weng – Skolekredsen, på valg i 2024 

Camilla Vad –Skolekredsen, på valg i 2024 

Mikkel Halbye Mindegaard – Suppleant, valgt for et år 

Julie Kyndesgaard– Suppleant, valgt for et år 

 

11. Indkomne forslag. 

a. Udvidelse af bestyrelsen fra 5 til 7 forældrevalgte 

Bestyrelsen motiverede deres ændringsforslag, og det blev 

debatteret blandt de fremmødte. 

Der blev appelleret til, at hvis man har kompetencer indenfor 

bygningsvedligehold, leje af bygninger, byg og køb af ejendomme, 

at man som forældre med fordel stiller op til bestyrelsen. 

 

Generalforsamlingen tilsluttede sig udvidelse af bestyrelsen fra 5 

til 7 forældrevalgte 

 



b. Ændring af vedtægter. Se bilag 1. 

Ændringsforslagene blev vedtaget, og skal iflg. vedtægterne 

vedtages endeligt på ekstraordinær generalforsamling. Denne 

indkaldes til med mindstmindst 14 dages mellemrum pr. den 

9.9.2020 

Kønsneutrale titler i vedtægterne. Se bilag 2. 

Bestyrelsen ønsker at titler på den grønne friskole er kønsneutrale, 

så (næst)formand/kvinde ændres til (næst)forperson. 

Ændringsforslagene blev vedtaget, og skal iflg. vedtægterne 

vedtages endeligt på ekstraordinær generalforsamling. Denne 

indkaldes til med mindstmindst 14 dages mellemrum pr. den 

9.9.2020 

Eventuelt. 

En forælder spurgte til, hvordan andre forældre oplever aldersblanding af 
familiegrupperne, hvilke erfaringer de har, og hvordan deres børn reagerer.  
 
Nogle forældre i familiegruppen Makrellerne spurgte til, om man kunne oprette 
et forældreråd. 
 
Begge punkter blev konstruktivt debatteret. 
 
  



Bilag 1: 

Ændringsforslag til vedtægten for at udvide bestyrelsen fra 
5 til 7 medlemmer. 

Med baggrund i indkommende forslag, samt bestyrelsens egen ønske om at 
udvide bestyrelsen for at få en mulighed for bedre dækning af de forskellige 
verdenshjørner i takt med at Den Grønne Friskole er vokset, forslår bestyrelsen at 
udvide Den Grønne Friskoles bestyrelse fra 5 stemmeberettigede medlemmer til 
7 stemmeberettigede medlemmer. Nedenstående vedtægtsændringerne dækker 
over de ændringer der skal til for at fortage en udvidelse. 

Afsnit i vedtægterne:  
”Generalforsamling” 
§ 8 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det. 
Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når mindst 
3 medlemmer af bestyrelsen eller mindst halvdelen af forældrekredsens og 
skolekredsens medlemmer kræver det. Den indkaldes som en ordinær 
generalforsamling. Dagsorden skal oplyses ved indkaldelsen. 

Ændres til: 

§ 8 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det. 
Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når mindst 
4 medlemmer af bestyrelsen eller mindst halvdelen af forældrekredsens og 
skolekredsens medlemmer kræver det. Den indkaldes som en ordinær 
generalforsamling. Dagsorden skal oplyses ved indkaldelsen. 
 

”Bestyrelsens sammensætning” 
§10:  
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf mindst 2 skal være forældre til børn 
på skolen. 
 
Ændres til: 

§10:  
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf mindst 4 skal være forældre til børn 
på skolen. 
 

§10 Stk.2. 
Bestyrelsen skal sammensættes af 2 medlemmer valgt af og blandt forældrene i 
forældrekredsen, mens 3 vælges af og blandt alle medlemmer i skolekredsen. 
Skolen har altså 2 vælgende organer, idet forældrekredsen vælger bestyrelses-
medlemmer og suppleanter særskilt. Dette sker på generalforsamlingen. Valget 
skal gennemføres efter § 10 stk. 4, idet bestyrelsen er ansvarlig for, at 
det alene er personer tilhørende forældrekredsen, der stemmer. 
 
 



 
Ændres til: 

§10 Stk.2. 
Bestyrelsen skal sammensættes af 4 medlemmer valgt af og blandt forældrene i 
forældrekredsen, mens 3 vælges af og blandt alle medlemmer i skolekredsen. 
Skolen har altså 2 vælgende organer, idet forældrekredsen vælger bestyrelses-
medlemmer og suppleanter særskilt. Dette sker på generalforsamlingen. Valget 
skal gennemføres efter § 10 stk. 4, idet bestyrelsen er ansvarlig for, at det alene er 
personer tilhørende forældrekredsen, der stemmer. 
 
§10 Stk.4. 
Den anvendte valgprocedure skal sikre, at de 2 forældrekredsvalgte 
bestyrelsesmedlemmer alene bringes i forslag af forældre og alene vælges på 
stemmer afgivet af forældre. Disse bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af 
bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes 
ønske. 
 
Ændres til: 

§10 Stk.4. 
Den anvendte valgprocedure skal sikre, at de 4 forældrekredsvalgte 
bestyrelsesmedlemmer alene bringes i forslag af forældre og alene vælges på 
stemmer afgivet af forældre. Disse bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af 
bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes 
ønske. 
 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen  



Bilag 2. 

Ændring af kønstitler: 

Vi i bestyrelsen vil gerne i forbindelse med vedtægtsændringerne ændre følgende 

kønstitler i vedtægterne: 

 

Formand til Forperson 

Næstformand til Næstforperson 

 

Bestyrelsen mener at en skole som Den Grønne Friskole skal gå forrest når det 

gælder at skabe ligestilling mellem kønnene og derfor vil bestyrelsen gerne 

ændre de i vedtægterne forekommende kønstitler. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 


