
 

 

Generalforsamling for 

Lørslev Friskole & Børnecenter  

Torsdag d. 11. april 2019 kl. 17.00-20.00 

Referat 

 

 
 

Program: 
17.00 Velkomst 

Mariehuset og skolen underholder 
Lørslev Friskole & Børnecenter byder på aftensmad  

 
18.30 Generalforsamling 
 Under generalforsamlingen er der aktiviteter/pasning for de mindste børn i Mariehuset og for de 

større i SFO’en.   
, 

Dagsorden: 
1) Velkomst  

 

2) Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslår Åse Vajhøj – Åse er valgt. 

Åse konstaterer at indkaldelsen med dagsorden er lagt på Hjemmesiden 25/3, og d. 26/3 er 

den rundsendt med Lørslev Nyhedsmailen. 

Dermed er generalforsamlingen lovligt indvarslet. 

 

3) Bestyrelsen aflægger beretning V/ Michael Søttrup 

Beretningen kan findes på hjemmesiden. 

Spørgsmål til beretningen: 

SP: Hvad ser bestyrelsen som den største udfordring til fremtiden? 

SV: At lokalsamfundet til stadighed vælger os til, og tager del i skolen. Hvis de ønsker en skole i 

lokalområdet. 

SP: Stor mener bestyrelsen børnehaven skal være?  

SV: Bestyrelsen mener at 35-40 børn er et godt udgangspunkt, hvis de fleste også vælger vores 

skole. 

Der bliver gjort opmærksom på den nyligt offentligt gjorte måling af 

undervisningseffektiviteten, hvor vi i Hjørring kommune scorede en flot 3. plads.   

 

4) Bestyrelsen fremlægger den reviderede årsrapport til orientering v/ Per Larsen fra BDO 

Årsrapporten viste et fornuftigt overskud på 239 t.kr. hvilket var noget bedre end budgetteret. 
Årsagerne var hovedsageligt lidt flere børn i skolen. 
En planlagt ansættelse af en håndværker til ombygning der ikke blev realiseret. 
Renoveringen i Mariehuset blev senere færdigt end forventet, og dermed en lavere 
afskrivning. 

  



 

 

 
5) Information fra bestyrelsen V/ Michael Søttrup  

Bestyrelsen kommer til at arbejde med ansættelsen af den nye pædagogiske leder i 
Mariehuset. 
De 2 projekter vi har fået tilskud til fra den grønne ordning, skal også igangsættes hen over 
sommeren. 
 

6) Valg af bestyrelse for en 2-årig periode 
a. Bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen. Følgende er på valg: 

Alex Bæk Muhlig, Lonnie Kristensen, Marthin Bundgaard 
Der skal vælges 2 for 2 år, og 1 for 1 år. 
Lonnie modtager genvalg.  
Følgende opstiller:  Lonnie Kristensen, Charlotte Friberg, Lone Olsen og Simon Rødkjær. 
Der er ønske om skriftlig afstemning. Følgende blev valgt:   
Lonnie Kristensen, Lone Olsen og Simon Rødkjær. 
Bestyrelsen beslutter ved konstitueringen hvem der vælges for 1 år. 
 

b. Bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen. Følgende er på valg: 
René Jürgensen, Dorthe Lindgren 
Der skal vælges 2 for 2 år. 
René og Dorthe modtager genvalg. Der var ikke andre der ønskede at stille op. 
René Jürgensen og Dorthe Lindgren er valgt. 
 

c. Suppleanter i hhv. forældrekreds og skolekreds – 1-årig periode 
Der skal gerne vælges 2 suppleanter til hver kreds. Følgende blev valgt: 
 
Forældrekreds: Helle Johst og Charlotte Friberg 
Skolekreds: Mette Rubæk og Pernille Bjergager. 
 

Hvis du har interesse i og holdninger til driften og udviklingen af vores friskole og børnehave, og har du lyst 

til at lægge et stykke arbejde på det område, så vil vi opfordre dig til at opstille til bestyrelsen. Som 

bestyrelsesmedlem er du med til at udstikke kursen for vores friskole og børnehave. Du får et rigtig godt 

indblik, hvad der rører sig, og hvad grundlaget er for at træffe beslutninger for vores fælles sted. Vælger du 

at stille op som bestyrelsesmedlem, er dit fremmøde vigtigt i forhold til, at vi er beslutningsdygtige og i 

forhold til at tage opgaven seriøst. Bestyrelsen er reelt arbejdsgiver for alle ansatte på børnecentret, og det 

forpligter. Dette er ikke sagt for at skræmme interesserede væk men for at synliggøre de forventninger, vi 

har til et bestyrelsesmedlem. 
 

Hvis du er medlem af skolekredsen, har børn i børnehaven eller på skolen kan du opstille til skolekredsen. 

Har du børn i skolen kan du opstille til forældrekredsen. 

  



 

 

 

7) Valg af tilsynsførende /Michael Søttrup 

Sidste år valgte vi Poul Richard Madsen for 1 år, han har nu været vores tilsynsførende i 2 år. 

Tidligere har vi valgt fra generalforsamling til generalforsamling, og rapporten har fulgt 

kalenderåret. Nu skal valget og rapporten følge skoleåret. Derfor er der heller ikke nogen 

skreven rapport til generalforsamlingen. 

Michael informere om at Poul Ricard modtager genvalg, og at det er forældre til skolebørn der 

skal vælge. 

Der forslås fra salen, at Poul Richard genvælges. Det var der stor opbakning til. 

Poul Richard Madsen vælges skoleåret 2019-2020. 

 

8) Indkomne forslag 

Der er ingen indkomne forslag 

 

9) Evt.  

Det er vigtigt med reklame/den gode historie for skolen – Linjefagslærer, flot 3. plads i 

kommunen i måling af undervisningseffekten, god normering og tid til nærvær.   

Flyers for børnehaven ved dagplejerne 

Evt. forældretilfredshedsundersøgelse 

Der blev spurgt til om bestyrelsen havde overvejet at lave en vuggestue i forbindelse med 

børnehaven. Set i forhold til at have plads til alle børn i området. Michael svarede at det har 

tidligere været vendt i bestyrelsen. Og at bestyrelsen dengang valgte at bakke op om de 

private dagplejer, samtidig blev pasningstilbuddet udvidet med 10 pladser mere i kræft af 2 

nye dagplejere i byen. Så som situationen er nu er det ikke på tegnebrættet. 

 

Tak til Naja, Alma, og Isabella for at holde styr på børnene under generalforsamlingen. 

Tak til Åse for at holde styr på dagsordenen. 

Tak til Alex og Martin for deres tørn i bestyrelsen, og velkommen til de nye. 

 
 

20.00 Tak for i aften 
 

 
_________________________________ 

Dirigentens underskrift 

 


