
REFERAT af  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Vinde Helsinge Friskole, Vestsjællands Idrætsefterskole 
Tirsdag, den 30. juni 2019 kl. 19.00 

i ”Spejlsalen”  

DAGSORDEN: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af protokolfører og stemmetællere 
3. Bestyrelsens beretning 
4. Forstanderens beretning 
5. Forelæggelse af revideret regnskab til orientering 
6. Indkomne forslag. 
7. Valg til bestyrelsen 

–     på valg for skolekredsen er: Bo Hass Jensen og Niels Olsen. 
- På valg for forældrekredsen: Nanna Nielsen og Søren 

Tullesen. 
8. Valg af 2 suppleanter: På valg er: Katrine Munch (Skolekredsen) 

og Louise K. Nilesen (Forældrekredsen) 
9. Evt. 

 
Formanden Anders Clausen bød velkommen. 
 
AD 1 – Valg af dirigent 

 Bestyrelsen foreslog Charlotte Rersøe, som blev valgt. 

 Charlotte Rersøe konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og derfor beslutningsdygtig. 
Charlotte Rersøe gennemgik dagsorden. 

 
AD 2 – Valg af protokolfører og stemmetællere 

 Protokolfører:  Inger Larsen blev foreslået og valgt 

 Stemmetællere:   Lars Jacobsen og Bo Hass Jensen blev foreslået og valgt. 
 
AD 3 – Bestyrelsens beretning v/ Anders Clausen 

Når jeg ser tilbage på det seneste års begivenheder, så syntes jeg, at vi skal være taknemmelige og stolte på samme 
tid. Det har været et usædvanligt begivenhedsrigt år, som også kommer til at få betydning for de kommende år for 
Vinde Helsinge Friskole, Vestsjællands Idrætsefterskole og Friluftsgården. I denne beretning vil jeg komme ind på 
nogle af de begivenheder, som har medvirket til dette særlige år. 

Friluftsgården 
I starten af 2019 indviede vi Friluftsgården, hvor den allerede velfungerende og lokalt beliggende børnehave og 
vuggestue Bondegården blev en del af vores samlede institution. Selvom meget var nyt – med nye bygninger, nyt 
navn, ny organisering og nye kolleger – så fulgte det vigtigste med fra Bondegården - nemlig dygtige medarbejdere, 
engagerede forældre og søde børn. 

Det er ikke ”bare lige” at starte en ny børneinstitution og skabe en ny fælles identitet og samhørighed med den 
eksisterende skole. Og selvom vi er nået rigtig langt, fordi der fra alle sider er lagt et stort arbejde og masser af god 
vilje, så skal vi også i den kommende tid blive ved med at have fokus på at skabe synergier og fællesskaber på tværs 
af vores forskellige afdelinger. 

Idéen med en ny børnehave og vuggestue i direkte sammenhæng med skolen er blevet taget rigtig godt imod. Der har 
fra starten været stor søgning fra forældre i lokalområdet, og selvom der er også er sket en udvidelse i forhold til antal 
børn, så er der ventelister på at få en plads. 

Det er takket være dedikerede medarbejdere, ledere og forældre, at vi fik en aftale om sammenlægning på plads, at vi 
fik bygget helt nye rammer, og vi fik en rigtig god start. Og det er også ved en fælles indsats, at vi skal sikre en god 
fremtid for Friluftsgården. 

En meget stor indsats giver også en meget stor tak – som skal lyde til Karen Magrethe, der som leder af Bondegården 
og senere Friluftsgården var en nøgleperson for at få det hele til at lykkedes. Karen Magrethe fik sat Friluftsgården 
rigtig godt i gang inden hun i starten af 2020 valgte at stoppe, så hun kunne tage hul på endnu et nyt kapitel. Som 
erstatning for Karen Magrethe har vi været heldige at få Anders Carlsen som ny leder, og han fortsætter nu med at 
lede Friluftsgården i en god og pædagogisk spændende retning. 
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Efterskolen, friskolen og SFO – en dannelsesrejse  
Vores efterskole, friskole og SFO tager fat, hvor Friluftsgården slipper - og børnene og de unge mennesker bliver 
udfordret både fagligt og socialt i alle afdelinger. Udfordringerne suppleres med en håndsrækning og et lille skub, hvis 
der er behov for det. 

Når opstarten til 0. klasse nærmer sig, så gives der mulighed for en tryg skolestart med en Legeskole, der er et 
samarbejde mellem Friluftsgården og SFOen, som alle kommende 0. klasser kan deltage I.  

Skolen har opnået en DGI-certificering som udeskole, hvor fagenes boglige indhold kan foldes ud uden for 
klasselokalet og omsættes til en mere virkelighedsnær målestok. Det er ikke alle, der lærer bedst gennem fagbøger, 
og her har vi muligheden for at arbejde med et nyt læringsmiljø. 

I efterskolen er de unge i en periode af deres liv, hvor de udvikler sig fra børn til voksne - denne udvikling kan nogle 
gange være svær. Et ungdomsliv er i konstant opbrud i forhold til identitet og normer, og også her stiller vi os til 
rådighed. Eleverne er på skolen 24/7, og når svære situationer opstår, så er det også på skolen, at de skal have 
hjælp. Kontaktlærere og andre medarbejdere agerer støtte i disse situationer, men det er også her, at vi lærer de unge 
at støtte hinanden. 

Ovenstående eksempler er et udtryk for de værdier, som skolen bygger på. Det er udfordringerne i et trygt miljø, der 
giver vores børn og unge mod på fremtiden, også selvom de kastes ud i helt nye ting. Vi ser det allerede nu, hvor alle 
efterskoleelver tager gymnastikdragten på og kaster sig ud i opvisninger foran store publikummer – vi ser det, når 
vores børn udvikler troen på sig selv og fællesskabet, og eksempelvis leverer flotte resultater i ”DM i skills” eller ved 
eksamensbordet. Og så tror vi på, at vi også kommer til at se det i tiden, efter de har forladt vores skole. 

Coronatid 
Når man taler om Covid19, så er det selvfølgelig først og fremmest de smittede i de særligt udsatte grupper og deres 
pårørende, som har været mest berørt. Smittespredningen har haft alvorlige helbredsmæssige følger for denne 
gruppe, og det understreger hvor vigtig indsatsen for at stoppe smittespredningen har været og er. Og netop i forhold 
til at stoppe smittespredningen, så har indsatsen på skole og børneinstitutionsområdet været vigtig.   

Fordi vi både har en efterskole, en friskole og en børnehave/vuggestue, så har det været en kæmpe opgave at 
indrette og organisere alle tilbud, så de har levet op til de løbende ændrede retningslinjer, der har været gældende for 
hvert område. Ud over en stor indsats, så har det krævet opfindsomhed og fleksibilitet for at få enderne til at hænge 
sammen. 

På trods af den store indsats, så har vi ikke kunnet levere som normalt. I starten var alt lukket, og fjernundervisning 
blev indført - Så åbnede vi langsomt op med begrænsede åbningstimer, og senere kunne vi åbne mere op. Noget af 
det sidste der åbnede var efterskolen, hvor der dog skulle følges nogle temmelig begrænsende retningslinjer. 

Der skal selvfølgelig lyde en stor tak til ledelsen og personalet, der har håndteret denne situation på bedst mulige 
måde. Og alle forældre skal også have en stor tak for den forståelse og fleksibilitet, som I har vist. Det har været en 
svær tid – også for de enkelte familier. 

Vi er stadig i en coronatid, og der vil efter sommerferien stadig gælde særlige retningslinjer for at begrænse 
smittespredningen. Vi nærmer os dog mere normale forhold, og med lempede retningslinjer i sigte, så kan vi igen give 
vores børn og forældre det tilbud, som vi ønsker. 

God økonomi med investeringer 
Vores afdelinger leverer tilsammen et godt økonomisk resultat, der er bygget på fornuftige investeringer og udvikling – 
og en godt styret daglig drift. Vi tilbyder nogle attraktive tilbud, som er efterspurgt både lokalt og i et større geografisk 
opland. Tilsammen giver det en sund økonomi, hvor der er plads til løbende investeringer, selvom skolen fortsat 
betaler af på tidligere optagne lån. Og netop på lånefronten, der vil vi senest om 7 år have afviklet en meget stor del af 
vores nuværende gæld, og der ligger derfor endnu flere økonomiske muligheder i fremtiden.  

Allerede nu er vi i gang med planlægningen af 3 tilbygninger, der både driftsmæssigt og økonomisk vil kunne bidrage 
til skolen. De tre tilbygninger vil give plads til ekstra 20 elever i efterskolen – og med disse elever vil der blive økonomi 
til også at udvide spisesalen samt lave en tiltrængt udvidelse og fornyelse af køkkenet. Samtidig vil vi få mulighed for 
udelukkende at have 10. klasser i efterskolen, og der vil bl.a. blive ekstra ressourcer til pedelfunktionen. Hele idéen til 
denne udvidelse og omlægning stammer fra et fællesmøde mellem medarbejdere og bestyrelsen, som vi afholdt i 
2018 – og det er et godt eksempel på, at vores idéer for fremtiden kan blive til virkelighed. 

 

God opbakning 
Både fra forældrekredsen og skolekredsen oplever vi rigtig god opbakning til alle de arrangementer og initiativer, som 
afvikles. Eksempelvis fylder vi nu hele spejlsalen op til sommerfest og juletræsfest, og til arbejdsdagen i dette ”corona-
forår” var vi ca. 70 fordelt på adskilte grupper – sidste år var vi over 100. Og til september bliver der igen en fælles 
arbejdsdag for både skolen og Friluftsgården en fredag eftermiddag.  
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Opbakningen og fremmødet til både store og små arrangementer giver det sammenhold og den fælles 
forståelse, som vi alle kan få glæde af, når hverdagen på skolen eller Friluftsgården giver udfordringer. Bare vi kender 
hinanden lidt, så finder vi også lettere en løsning. 

Tak for jeres store opbakning – bliv ved med det! 

Hanna og Henrik siger farvel 
Da jeg i december 2019 modtog opsigelsen fra Hanna og Henrik, må jeg indrømme, at det ikke var en julegave, der 
var på min ønskeseddel. Ja, faktisk føler jeg mig sikker på, at den ikke fandtes på nogens ønskeseddel overhovedet.  

Jeg tror, at alle ved hvilken kæmpe betydning Hanna og Henrik har haft for vores skole fra de først blev ansat – og 
selvfølgelig særligt da Henrik – og senere Hanna – trådte ind i skolens ledelse.  

Skolen var kommet fra en urolig tid, da Henrik for 26 år siden overtog forstanderposten, og siden er det stødt og roligt 
gået fremad. Stødt fremad – fordi udviklingen ikke er sket forhastet, men alligevel står vi nu med en skole, der på 
mange områder er helt i front. Og roligt fremad – fordi der kom ro på skolen, og med roen kunne skolens ånd igen 
træde frem og vores børn kunne udvikle sig i et sundt miljø. 

Selvom det officielle farvel sker til afskedsreceptionen den 2. august, så vil jeg på skolens vegne - og kort i denne 
beretning - sige rigtig mange gange tak til Hanna og Henrik for deres utrættelige og kæmpe store indsats for skolen 
igennem alle årene. De blev fanget af Vinde Helsinge – troede, at det skulle være en kort visit, men der var heldigvis 
noget, der trak i dem, og til gensidig glæde, så valgte de at blive hængende.  

Det er en utrolig flot præstation, som både Hanna og Henrik har leveret, og gennem ledelsen af skolen har de positivt 
påvirket tusinder af børn og unge mennesker gennem årene. Det er en arv, der aldrig forsvinder.  

Tak og held og lykke på den videre vej! 

Nye kræfter i ledelsen 
Selvom vi var kede af at modtage opsigelsen fra Hanna og Henrik, så var vi rigtig glade for, at den kom i så god tid, at 
vi kunne nå at finde de helt rigtige erstatninger. På samme tid sagde Karen Magrethe sin stilling op som leder af 
Friluftsgården, og vi kunne potentielt stå med en meget stor del af ledelsen, der ikke havde en lokal historik at trække 
på. 

Heldigvis havde vi allerede en meget kvalificeret kandidat til Hannas stilling iblandt os, og for at vi ikke skulle have tre 
lederstillinger i spil over længere tid – med den usikkerhed det måtte give – så valgte bestyrelsen straks at ansætte 
Charlotte Reersø i Hannas stilling som leder af friskolen. For bestyrelsen var det oplagt at spørge Charlotte om hun 
var klar til udfordringen, og vi er rigtig glade for, at Charlotte sagde ja. Charlotte starter officielt i stillingen 1. august 
2020, men vi har kunnet lave en grundig indkøringsfase, der betyder, at vi som skole får en god overgang til det nye 
skoleår. 

Skiftet i ledelsen af Friluftsgården har jeg allerede været inde på, og i foråret stod vi tilbage med den store opgave at 
få ansat en ny god forstander. 

Som I nok ved, så bliver den nye forstander for Vinde Helsinge Friskole, Vestsjællands Idrætsefterskole og 
daginstitutionen Friluftsgården Lars Mogensen – og nedenstående klip fra pressemeddelelsen giver en god 
beskrivelse af både processen og Lars Mogensen. 

Klip fra pressemeddelelsen: 

Lars Mogensen er 56 år og kommer fra en stilling som viceforstander på Gerlev Idrætshøjskole. Han er uddannet 
fysioterapeut, kandidat i pædagogik og har Højskolernes lederuddannelse. Han har gennem en lang årrække arbejdet 
med unge mennesker, både som leder og som underviser. 

Lars er gift med Trine, der arbejder som voksenunderviser i Slagelse, og sammen har de Jeppe på 21 år og Emil på 
18. Vi glæder os meget over, at både Emil, Trine og Lars flytter ind sammen i forstanderboligen, og vi glæder os til at 
tage godt imod dem som familie på skolen og i lokalsamfundet. 

Et enigt ansættelsesudvalg og en enig bestyrelse valgte Lars Mogensen efter en meget grundig og professionel 
ansættelsesproces, som blev understøttet af rekrutteringsfirmaet Muusmann. Personale fra alle afdelinger, 
forældregrupperne, alle ledere og bestyrelsen var repræsenteret i ansættelsesudvalget, og det giver samlet set det 
bedst mulige grundlag for en god start for Lars Mogensen. 

Og som jeg også siger i pressemeddelelsen, så er vi overbeviste om, at Lars kan føre alle vores institutioner sikkert 
videre - og fremad gennem en fælles og godt ledet udvikling. 

Et stort og varmt velkommen til Lars Mogensen og hans familie! 
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Taknemmelige og stolte over 

Og til sidst vil jeg blot nævne en række forskellige eksempler på ting, som jeg mener, at vi kan være taknemmelige og 
stolte over. Disse er: 

- At Hanna og Henrik blev så mange år hos osAt der er god søgning til vores skole og børneinstitution 

- At vi har fået et nyt stærkt lederteam på plads 

- At vores børn viser sig stærke socialt og fagligt 

- At vi indtil nu ikke har været hårdt ramt af Covid19 

- At vi har ressourcer og kompetencer til at udvikle både skolen og børneinstitutionen 

- At vi har dygtige medarbejder, der sørger for alle de tværgående funktioner – det giver os velholdte og rene 
bygninger og omgivelser, lækker mad fra køkkenet og en velfungerende administration 

- At Karen og Ulla valgte at yde en kæmpe indsats for vores skole helt frem til deres pension – Et stort tak til jer 
begge! 

- At vi fik lov til at kende Jens, som det virkelig gode og rare menneske han var, inden han døde i en alt for tidlig 
alder - Ære være hans minde 

 
Tak. 

 
 
AD 4 – Forstanderens beretning v/ Henrik Dahl 
Det er blevet forår og det er tid for generalforsamling og tid til at se tilbage på det gamle år.   
Jeg synes, vi kan se tilbage på endnu et godt år på vores skole.   
Efterskolen 
Det går rigtig godt med elevoptaget til efterskolen. Det hold vi lige har sendt hjem var helt fyldt fra starten og det var de 
lang tid før skolestart. Elevholdet til august er fyldt og holdet til august 2021 er også fuldt. Så det er jo meget trygt, at 
vide at der er elever nok til de kommende år. Den eneste udfordring er at det primært er 10. klasses elever der søger 
os. 
Jeg oplever at vi har fundet vores nye identitet som idrætsefterskole og vi har også slået vores navn fast i 
efterskolelandskabet. Det er det der giver den massive søgning.                                             
I år 2019 startede et nyt linjefag – nemlig springgymnastik med trampolinspring. Der har vi ramt noget som er 
populært. Der har i hvert fald lige fra starten været meget god søgning til linjen, som er fyldt flere år frem. Det er 
vigtigt, at vi hele tiden tilpasser vores tilbud, til det som interesserer vores elever.  
Sidste sommer sendte vi det hidtil største elevhold hjem – de havde været over 118 elever i gennemsnit i 40 uger. Til 
gengæld var de ikke det mest velfungerende hold. Der var en gruppe drenge, der udfordrede vores regler en del. 
Derfor lagde vi ud på en lidt anden måde med dette hold, som måske derfor har været et meget velfungerende hold. 
De var 116 årselever ( i snit over 40 uger). 
Fremtiden for vores efterskole 
Jeg synes den ser lys ud. 
Skolen er fyldt de kommende år.  
Vi har spændende planer om udbygning af efterskolen næste sommer. Vi har ansat en ny forstander, der er med på 
ideen. 
Alt sammen gode tiltag der være med til at sikre, at vi forsat er en attraktiv efterskole i udvikling. 
Friskolen 
Vi har pt. 180 elever i Friskolen, det er ca. samme niveau som sidste år.  
Vi er stadig udfordret af at vi ikke kan fylde de små klasser helt op.  
Til august starter der 16 i den nye 0. klasse. 
I de større klasser oplever vi klart en større søgning til vores skole. Vi får mange henvendelser fra familier, som ønsker 
os, fordi de at fravælger andre skoler. Ofte er det fordi, de savner faglighed og i det hele taget, at der orden i tingene. 
Det tager, vi som et tegn på, at vi gør det godt.  
 
Sidste år blev vi igen af CEPORS vurderet til at være den bedste skole i kommunen til at løfte elevernes faglige 
niveau. Vi blev nr. 256 blandt landets godt 1400 grundskoler. Det synes vi er rigtig godt gået. Vi har i øvrigt været den 
bedst placeret skole i kommunen i mange år. 
Det er vi fordi at elever og lærere tager skolearbejdet seriøst og forældrene bakker op. 
Det kan godt lyde som om at vores mål kun er at få så højt fagligt niveau som muligt. Det er det ikke – som en 
grundtvigsk friskole er det vigtigste for os at udvikle hele unge mennesker. For det er mindst lige så vigtigt at eleverne 
har det godt og trives og at vi lærer dem at være gode kammerater. Gør de det kommer indlæringen også og dermed 
det gode faglige niveau. 
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Fremtiden for vores friskole 
Vi har mange gode og velfungerende klasser og vi har et ungt og energisk lærerteam, som gør det rigtig godt. Så jeg 
er sikker på, at vi også i fremtiden kan tiltrække elever til vores friskole. Det bliver dejligt at følge, den nye udvikling, 
hvor den nye 0. klasse alle har gået på Friluftsgården. 
SFO’en  
Vi har forsat rigtig mange af vores børn der bruger Sfo’en, men alligevel antallet af sfo’-børn faldet. Det er fordi vi har 
færre børn i de små klasser. 
Vi har igen i år haft et godt samarbejde mellem SFO og Friluftsgården omkring vores førskole børn, som har haft et 2 
måneders forløb sammen med personale ifra sfo’en og Friluftsgården.                 
Friluftsgården 
Februar 2019 flyttede 31 børn og personale fra Bondegården ind i der nye lokaler. Altså at Friluftsgården – Vinde 
Helsinge Vuggestue og Børnehave blev en realitet. 
2018 brugte vi på at få de fysiske rammer på plads og 2019 er blevet brugt på at fylde de flotte spændende rammer 
med liv og pædagogik.  
Vi har også brugt meget tid på at få udenoms arealerne indrettet. Vi startede i februar i en stor mudderpøl. Siden har vi 
fået sået græs, vi har fået en frugthave og en masse legeredskaber.  
I foråret fik vi opført et flot og meget anvendeligt Friluftshus 
Jeg synes, vi kan være rigtig stolte af det foreløbige resultat. I den forbindelse vil jeg gerne rette en speciel tak til 
Karen Margrethe for flot arbejdsindsats og godt samarbejde. 
Det var så lidt af en udfordring at Karen Margrethe valgte at søge nye udfordringer fra 1. feb 2020. Vi har så fået 
Anders Carlsen som ny leder og han fortsætter udviklingen af vores nyeste afdeling. 
Jeg synes, at Friluftsgården har tilført en masser af nyt liv til vores gamle institution. Det er dejligt at opleve at forældre 
kommer om mergenen og afleverer børn på begge sider af vejen. 
Bygninger og arealer 
På den bygningsmæssige side har det helt store projekt været opførelse af 420m2 daginstitution Friluftsgården som 
blev færdig feb. 2019.  
I foråret fik vi en toilet bygning med depot ved Friluftspladsen og boldbanerne.  
Fremtidige byggeplaner 
Som Anders var inde på – Har vi sendt ansøgning til kommunen om at lave tre tilbygninger. Henholdsvis udbygning af 
køkkenet, udbygning af spisesalen og elevfløjen ved hallen. Tre tilbygninger som gør, at vi næste sommer kan optage 
op til 143 elever i efterskolen. Altså en klasse mere.  
Medarbejdere 
Vi er pt. 64 medarbejdere på skolen. Det er mange kollegaer at forholde sig til, men det kan også være en fordel at 
have mange som løfter sammen. 
Jeg synes, vi har et rigtig godt arbejdsklima, selvom vi er mange forskellige faggrupper, der er samlet, og vi ofte har 
travlt.  
Vi gør meget for at få de forskellige personale grupper rystet sammen. Lige nu har vi naturligvis fokus på at få de nye 
kollegaer fra Friluftsgården med i flokken.  
Relationerne på tværs af vejen er allerede i gang. Sebastian fra Friluftsgården skal således være barselsvikar i 
efterskolen næste år og to af vores nye vikarer skal arbejde på begge sider af vejen. 
Udover at Hanna og jeg stopper her til sommer, skal vi også tage afsked med Ulla og Karen som begge går på 
pension efter mange år på skolen. Herfra skal der lyde en stor tak for en meget flot indsats. 
Det er en del udskiftning men det giver god plads til nye unge kræfter. Det er jeg sikker på at det bliver godt for skolen.  
Det sidste halve år 
Selv om det er en beretning for 2019 vil jeg alligevel tage det sidste halve år med, for nu giver jeg jo depechen videre 
og jeg synes historien skal fortælles, da det har været et helt specielt ½-år. 
I starten af det nye år mistede vi en af vores meget værdsatte kollegaer, da Jens pludselig døde i starten af februar. 
Det kom som et chok for os alle, da han døde kun 45 år gammel. Jens havde været ansat hos os i ca. 5 år og var en 
meget værdsat dansk og musiklærer. Jens stod for alt vores musikundervisning både i efterskolen og friskolen, samt 
spillede til morgensang og fællessang i øvrigt. Jens vil blive husket i mange år på vores skole, da han  
Jo har skrevet vores to sidste skolesange. 
Ære være Jens minde. 
Vi havde stort set lige fået sat et nødskema sammen for Jens, da coronaen var over os, og elever og lærer blev sendt 
hjem. Det var en meget underlig tid – med fjernundervisning på computere, lærermøder på ZOOM osv. Plus alt 
uvisheden om vi ville få lov at åbne igen. 
Så pludselig fik vi lov at åbne med masser at restriktioner og retningslinjer. Først de små elever og Friluftsgården. Så 
de store og efterskolen. Fire genåbninger som skulle nøje beskrives. Hver gang var der nye regler – retningslinjer og 
arbejdsrutiner.  
Fremtiden for vores skole 
Som det fremgår af vores 2 beretninger er der mange spændende udfordringer for vores skole det kommende år.  
Jeg er optimist – jeg tror på, at hvis I står sammen om vores gamle skole og den nye forstander, skal det nok gå godt 
for skolen. 
Til slut vil jeg gerne sige alle medarbejdere TAK for en utrolig flot arbejdsindsats og et godt samarbejde i det 
forgangne år. 
Jeg vil også gerne sige tak til forældrekredsen og skolekredsen – tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt 
samarbejde. En særlig tak skal lyde til dig Anders – jeg ved godt at jeg gav dig en stor opgave til jul – men jeg synes 
du har klaret den godt. 
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AD 5 – Forelæggelse af rev. regnskab til orientering 

 Revisor Per Larsen gennemgik det udsendte uddrag af regnskabet. 
 
AD 6 – Indkomne forslag 

 Intet at bemærke 
 
 
AD 7 – På valg er: Skolekreds: Bo Hass Jensen (ønsker ikke genvalg) og Niels Olsen -  Forældrekreds:  Søren Tullesen og 
Nanna H-Nielsen.  

 Skolekredsen: Forslag til bestyrelsen: Søren Tullesen– Søren Tullesen blev valgt og Niles Olsen genvalgt. 

 Forældrekredsen: Forslag til bestyrelsen:  Mie Poulsen – Mie Poulsen blev valgt og Nanna Nielsen genvalgt. 
 
AD 8 – Valg af 2 Suppleanter – 1 til forældrekreds og 1 til skolekredsen 

 Forslag:  Forældrekreds: Sussi Lykke Søndergaard -  Sussi blev valgt 

 Forslag:  Skolekreds:  Katrine Munch – Katrine blev Valgt 
 

AD 9 – Evt. 

 Formanden siger tak til Bo Hass Jensen og Louise Nielsen for deres tid i bestyrelsen. 

 Hanna Dahl siger tak til alle for den tid Henrik og hun har været forstander par på skolen. 
 

Dirigenten takkede for god ro og orden og hævede mødet. 
 
 
 
 
 
 

  

Charlotte Rersøe 
Dirigent 

 Inger G. Larsen 
Protokolfører 

 


