
Referat af generalforsamlingen på Thise Friskole og Børnehus den 27. april 2022. 

 

Velkomst ved bestyrelsesformand Mette Bro 

1. Valg af dirigent og referent.  Lars A. vælges som dirigent og Susanne M. som referent af en 

enstemmig generalforsamling. Dirigenten sikrer sig, at indkaldelsen er sket efter forskrifterne i 

forhold til skolens vedtægter. 

 

2. Beretninger:  

Bestyrelsesformand aflægger sin beretning og godkendes af generalforsamlingen uden spørgsmål. 

Skolelederen aflægger sin beretning og godkendes af generalforsamlingen uden spørgsmål.  

Friskolens tilsynsførende aflægger beretning. 

Beretningerne og den tilsynsførendes rapport forefindes på skolens og børnehusets hjemmeside   

 

3. Regnskabet forelægges af kasserer.  

Kassereren fremlægger regnskabet for 2021. Regnskabet viser et overskud på 334 t. kr. I forhold til 

2022 forventer bestyrelsen, at regnskabet går i 0 kr. pga. faldende børnetal på både skole og i 

børnehuset. Som en konsekvens af det faldende børnetal har bestyrelsen reduceret lærerstaben med 

1,3 årsværk allerede fra efteråret 2022.   

 

4. Valg til bestyrelse/suppleanter.  

 

Generalforsamlingen giver genvalg til de opstillede bestyrelsesmedlemmer: Brian, Mette, Maria, 

Malene, og Søren. Alle modtog genvalg.  

Derudover blev Susanne B. og Kirsten H. 1. og 2. suppleant.   

 

5. Indkomne forslag.  

 

Ingen indkomne forslag. 

 

6. Eventuelt. 

En forælder spørger indtil, om det kan betale sig for skolen at have en overbygning, når 

tilslutningen til næste år ikke er så stor som forventet? Spørgsmålet afføder en debat, men man 

konkluderer, at det vil være et vilkår for en skole af vores størrelse, at man nogle år ikke har en stor 

overbygning. I disse år, vil overbygningen belast driften mere end i år, hvor de er mange elever. 

Kunsten er og bliver at fastholde, så mange elever som muligt, med et godt overbygningstilbud. 

En fremmødt appellerer alle fremmødte, forældre og venner af skolen til at være gode ambassadører 

for skolen/børnehuset og fortælle den gode historie om vores pædagogiske tilbud. 

 

Endeligt ophæver dirigenten generalforsamlingen og takker for god ro og orden.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 


