
 

 

 

Generalforsamling for  

Lørslev Friskole & Børnecenter  

mandag d. 22. juni 2020 kl. 17.30-20.30 

 
 

Så kom tiden hvor det blev muligt for os at invitere forældre, personale og medlemmer af skolekredsen 

til vores årlige generalforsamling.  

Som situationen er, bliver rammen dog lidt anderledes i år. Af hensyn til plads og afstandskrav, kan vi 

ikke invitere alle børnene med, og der vil derfor heller ikke være indslag fra børnehaven eller skolen i 

år. Til gengæld er der nogle spændende indkomne forslag, vi skal debattere. 

Noget der ikke er ændret på er, at bestyrelsen vil være vært for en let servering under 

generalforsamlingen. 
 

Vel mødt – vi glæder os til at se jer! 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 
Program: 
17.30 Generalforsamling 
  

Dagsorden: 
1) Velkomst 

2) Valg af dirigent  

3) Bestyrelsen aflægger beretning  

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

5) Information fra bestyrelsen  
6) Valg af bestyrelse for en 2-årig periode 

a. Bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen. Følgende er på valg: 
Michael Søttrup (modtager ikke genvalg) og Simon Rødkjær (modtager genvalg). 

b. Bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen. Følgende er på valg:  
Susanne Haaning (modtager genvalg) 

c. Suppleanter i hhv. forældrekreds og skolekreds – 1-årig periode 
 

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 

 

8) Indkomne forslag 

a. Mere musikaktiviteter i skole og børnehave - samarbejde med Hjørring Musik Skole. 

Promovering af forslag: 

Debat: 

Skal skolen/børnehaven prioriterer flere personaleresurser til musiske aktiviteter? 

Skal vi have en øget egenbetaling eller på bekostning af noget andet? 

Kunne man tænke en forældregruppe være tovholder/igangsætter for et sang, spil og 

bevægelseshold ved musikskolen? 

 

b. Mere fokus på økologisk mad i Fritten og Mariehuset 

Promovering af forslag: 

Debat: 

I vores kostpolitik for børnehaven er et af principperne for madordningen: 

…at servere sund, nærende og varieret kost – fortrinsvis økologisk. 

For SFO og klub er der ikke en kostpolitik, og der benyttes ikke økologiske råvarer i 

væsentligt omfang. 

Er der ønske om, at der skal mere fokus på at det skal være økologisk?  

Er der ønske om, at der skal sættes fokus på en økologisk madordning i SFO og klub? 

Vil det være acceptabelt med en prisstigning, hvis mængden af økologi øges? 

  

c. Fokus på minimalt brug af trådløse løsninger (Bluetooth, wi-fi) og mobiltelefoner af 

børn og pædagoger i Mariehuset, skole og Fritten. 

Promovering af forslag: 

Debat: 

Skal vi have nogle helt klare regler om brug af digitalt platforme? 

Skal brug af private mobiltelefoner, tablets ol. reduceres/forbydes i skole/SFO/klub? 

 

9) Evt.  

 
20.30 Tak for i aften 


