
       

 

 

 

Generalforsamling. 

Den 15. juni 2020 kl.19.00 

  
Dagsorden: 

  

1.     Valg af dirigent og referent. Dirigent er Lars Prier Andreasen. Referent er Inge 

Ditmer 

  

2.     Beretninger: 

Bestyrelsesformand aflægger beretning. 

Skolelederen aflægger beretning. Der bliver spurgt ind til hvad Børnehuset har 

gjort i forhold til pædagogiske tiltag i forbindelse med Corona nu hvor 

hverdagen har været vendt på hovedet. 

Friskolens tilsynsførende aflægger beretning 

Beretningerne bliver lagt på skolens nye hjemmeside www.thisefriskole.dk 

  

3.     Regnskabet forelægges af kasserer.  

Der er lidt spørgsmål i forhold til Børnehusets økonomi. Spørger er tilfreds med 

forklaring. 

Friskolens fond har bedt om at få ordet, repræsenteret gennem Knud Gert 

Andersen. Knud fortæller, hvordan Fonden blev til. Fondens grundkapital er p.t. 

lidt over 1 million kroner. Der kom nye regler så fonden skulle ind under 

civilstyrelsen, hvilket betyder at fondens bestyrelse kun kan råde over årets renter 

fra aktier og obligationer. Dette betyder at bestyrelsen, Dan og revisor arbejder på 

at nedlægge fonden. Fondens bestyrelse forventer umiddelbart at det vil ske over 

en årrække på max. 10 år, hvor pengene skal overføres til Thise Friskole. 

  

4.     Valg til bestyrelse/suppleanter.  

 På valg er Malene Stisen, Inger Toft, Matthew Adams, Mette Bro Sørensen og 

Brian Nørskov. Inger Toft modtager ikke genvalg 

 Følgende blev valgt: Brian Nørskov, Mette Bro Sørensen, Malene Stisen, Maria 

Hansen, Søren Lyng Sørensen. Lene Rohde bliver 1. suppleant og Lonnie 

Storgaard blev 2, suppleant 

 



5.     Indkomne forslag. Ingen 

  

6.     Eventuelt.  

 Der bliver bedt om at der bliver lavet konkrete spilleregler for eleverne i 

overbygningen i forhold til rusmidler, både regler og konsekvenser i tilfælde af 

overtrædelse. Det oplyses at der arbejdes på sagen. 

Generelt ros til alle for at bruge naturen meget mere efter genåbning, hvilket flere 

børn har haft meget gavn af.  

En snak om at det er vigtigt at evaluere på erfaringerne i forbindelse med 

genåbningen for der er bestemt nogle ting, som også på lang sigt kan være en 

fordel at bruge. 

Det blev foreslået at hvis der er en mærkbar besparelse i Vuggestuen fordi 

børnene selv skal have mad med, så foreslås lidt flere hænder i stedet for nedsat 

forældrebetaling. Kontoret undersøger efter nogle måneder om der har været en 

mærkbar besparelse. 


