
Generalforsamling på Mariendal Friskole  

Onsdag den 28. september 2016 kl. 19:00 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Formanden aflægger beretning for skoleåret 2015/16 

4. Skolelederen aflægger beretning for skoleåret 2015/16 

5. Tilsynsførende Vibeke Winther aflægger tilsynsrapport 

6. Bestyrelsen forelægger regnskab for 2015 til orientering 

7. Bestyrelsen forelægger budget for 2017 til orientering 

8. Indkomne forslag 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer efter indstilling fra klasserne 

10. Direkte valg af to ordinære medlemmer samt 1 suppleant 

11. Eventuelt 

 

ad 1.) 

Ziga Friberg blev valgt. 

Ad 2.) 

Kamilla Krause Kristensen blev valg.  

Ad 3.)  

Generelt imponeret over Mariendal Friskoles evne til at samarbejde og den positive ånd. Det har været et 

skoleår præget af ombygning, sekretærforvirring og flere sygemeldinger. Noget, som ville kunne vælte 

læsset for en hvilken som helst anden arbejdsplads. Men, vi har en helt unik ånd - elever, lærere, forældre, 

skolebestyrelse - og vi arbejder sammen om at skabe en velfungerende Mariendal Friskole.  

Sætter stor pris på, at skolen har en leder som Anders, der udover sit virke som skoleleder også har ageret 

sekretær, byggeleder mv.  

Bestyrelsen er som sparringspartner for skolen med til at give en hånd til skolens ledelse. Den består af en 

gruppe engagerede forældre, der samtidig formår at skabe en uformel tone og en positiv stemning i det 

seriøse bestyrelsesarbejde.  

Skolen er generelt god til at løse de udfordringer, "den" møder, på en konstruktiv måde - lockout, ny 

skolereform mv. Og takket være en stor forældreindsats - og god byggeledelse - er ombygningsarbejdet løst 

på den bedste måde. Der er trukket på forældre weekend efter weekend under kyndig ledelse af Anders og 

Tobias fra bestyrelsen - og med Birgittes overordnede planlægning, tanker og tegning af den Nye Mariendal 

Friskole. Der bliver i øjeblikket set på lejekontrakten. Vi har bl.a. færre kvadratmeter, og der arbejdes på en  

uopsigelighedsklausul de næste 10 år. Ny lejekontrakt er næsten på plads.  

En tak til lærerne, der viser, at de står sammen om at løse de udfordringer, der kommer; sygemeldinger, 



barsel, ombygning mv. 

Rødspætten, som hver dag aktiverer, underholder og udfordrer de mindste mariendalere - og som samtidig 

tager imod sparring fra bestyrelsen og fremad banen bl.a. deltager mere aktivt på forældremøder med det 

formål at styrke forældre/Rødspætte samarbejdet.  

Derudover har bestyrelsens arbejde koncentreret sig om planlægning af storforældremøde, topledermøde 

og ikke mindst det at udvikle vores fælles projekt - verdens bedste Mariendal Friskole. 

Anders og Nina løfter til daglig skolens økonomi med kasserer i bestyrelsen på sidelinjen. Skolepengene 

holdt stabilt de seneste år, så også på denne front kan bestyrelsen føle sig trygge.   

Vi ser frem til et lidt mere "normalt" bestyrelsesarbejde det kommende skoleår, hvor vi kan fokusere på 

nogle af de andre emner, vi gerne vil bruge tid på: Rusmiddel, skolesamarbejde, Mariehønen etc.  

Simons beretning kan i sin fulde længde læses i Skoleporten og på Forældreintra. 

 

Ad 4.) 

Under den store udlandsrejse stiger uroen for skolens økonomi og administrative arbejde. Denne uro 

resulterer senere på året i en afskedigelse af nyansat sekretær. (Der sendes her en stor tak - og tanker - til 

Grete, som til punkt og prikke har varetaget skolens administration de sidste mange år). Herefter er Anders 

alene på kontoret og må, udover sine egne, varetage sekretærens opgaver - med den store fordel, at han 

nu er inde i alt det administrative- og regnskabsmæssige arbejde på Mariendal og fremover bedre kan 

fungere som sparringspartner. Der er nu ansat en ny velfungerende sekretær. (Efter mellemlanding af to 

sekretær-vikarer).   

Dette kontor-kaos har krævet alle ressourcer, så der ikke har været tid til at fordybe sig i andre projekter 

såsom lokalaftale, Mariehønen mv.  

Ombygningsarbejdet er gennemført særdeles tilfredsstillende på en måde, så lærerne har kunnet 

koncentrere sig om undervisning og eleverne - alt sammen uden at disse bemærkede, at der var 

håndværkere på skolen. En tak til personalet, som har fungeret under kontor-kaos, skoleombygning, 

sygemeldinger mv.  

En stor forældreindsats har været altafgørende for den vellykkede ombygning og samtidig tilnærmelsesvis 

halveret omkostningerne til byggearbejdet. Ligeledes en stor tak til de forældre, der har været involveret i 

de 27 arbejdsweekender, hverdagsmalerarbejde mv. der har været gennemført under byggeprocessen.   

Da sommerferien satte ind, var den særdeles tiltrængt og blev prioriteret. Dog blev den præget af diverse 

personalemæssige udfordringer (sygemelding, opsigelse mv.), men med en overbevisning om, at alting 

løser sig, bliver det også realiteten, således at den samlede personalegruppe er på plads ved skolestart i 

august.  

Anders' beretning kan i sin fulde længde læses i Skoleporten og på Forældreintra. 

 



 

Ad 5.) 

Private omstændigheder har gjort, at tilsynsførende ikke har haft mulighed for at føre tilsyn. Det gøres i 

stedet for den 10. oktober, hvorefter tilsynsrapporten offentliggøres på nettet.  

 

Ad 6.) 

Sammenligner man budget og regnskab, er der et positivt resultat på 30.000 kr. Ønsker man indblik i 

detaljerne, ligger regnskabet frit tilgængeligt på hjemmeside?.  

 

Ad 7.) 

Budgettet for 2017 viser et minimalt overskud, men heri er indregnet en stor buffer. Der forventes således 

et positivt resultat, når året slutter. For detaljer er budgettet med uddybende kommentarer sendt rundt 

sammen med indkaldelsen til Generalforsamlingen. 

 

Ad 8.) 

Ingen indkomne forslag.  

  

Ad 9.) 

Alle bestyrelsesmedlemmer indstillet fra klasserne blev valgt. Det drejer sig om Ulrik Krog Gausbøl (far til 

Sylvester i 0. kl.), Camilla Jensen Thorup (mor til Eigil i 2. kl.), Jeppe Carsce Nissen (far til Malik i 5. kl.), 

Kamilla Krause Kristensen (mor til Nanna i 6. kl.), Camilla Bang Lilleør (mor til Robert i 7.kl.), Birgitte 

Dejgaard Rasmussen (mor til Selma i 8.kl.) og Anette Fogh Kirkeby (mor til Ludvig i Røde). Til førskommende 

bestyrelsesmøde konstitueres bestyrelsen med henholdsvis ordinære medlemmer og suppleanter, 

formand, kasserer og næstformand. 

 

Ad 10.) 

Ziga Friberg og  Sharmilla Holmstrøm Juhlin,ordinære medlemmer, og Bent, suppleant, stillede op til direkte 

valg - og blev stemt ind.  

ad 11) 

Intet under evt. 


