
 

GENERALFORSAMLING 

TORSDAG D.04.04.2019 KL.17:00-19:30 

På Friskolen, Ertebjergvej 2, 6470 Sydals 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslår Anders Vestergaard. Anders bliver valgt. Anders 
konstaterer at Generalforsamlingen er lovligt indvarslet og dermed 
beslutningsdygtig. 43 stemmeberettigede fra forældrekredsen og 4 
stemmeberettigede fra skolekredsen. 

2. Bestyrelsen aflægger beretning: 
 Formandens beretning 

Mette Grümmert får ordet. Se bilag for beretning. Beretningen blev 
godkendt, og gav ikke anledning til yderlige spørgsmål. 

 Skoleleders orientering 
Rasmus Ladefoged får ordet. Se bilag for orientering. Rasmus er 
bekymret for om Tandslet Friskoles Værdier kan leve op til 
samfundets mål. Rasmus er bekymret for samfundets mål. Rasmus 
mener at Tandslet Friskoles værdier skal tages op for at se om vi 
kan stå på mål for samfundets mål. Rasmus mener at vores værdier 
er de rigtige.  
Spørgsmål fra salen: Kan man sige nej til prøver og eksamen. Svar: 
Ja. 
Spørgsmål fra salen: bekymring for at man ikke kan komme videre 
på en videregående uddannelse. Svar: Der er ikke noget problem i 
det. 
Længere debat omkring karakterer.  
Spørgsmål fra salen: Bekymring for at man vil se en flugt fra skolen, 
hvis man vælger afgangsprøven fra. Svar: Måske, men det vil også 
tiltrække andre. 

 Tilsynsførendes erklæring 
Trine Fangel får ordet. Tilsynsrapporten kan ses på skolens 
hjemmeside når den kommer retur fra Undervisningsministeriet. 
Tilsynsførende glæder sig til det kommende år, da hun er gået på 



pension, og derved kan komme oftere. Trine har haft 3 besøg i år. 
Er meget imponeret over at børn på tværs af klassetrin ”vil 
hinanden” i gruppe arbejdet. Dette er ikke altid normen på andre 
skoler. 
  

3. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering 
Hanne fremlægger regnskab. Regnskab blev udleveret til deltagere på 
generalforsamlingen og kan se som bilag. Fremlæggelsen gav ikke 
anledning til spørgsmål fra salen. 

4. Skole- og forældrekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer 
På valg er: Claus Petersen Modtager ikke genvalg 
  Mette Grümmert Modtager genvalg  
    Valgt for forældrekreds 
  Malene Jensen Modtager genvalg 
    Valgt for skolekreds 
  Thomas Morthorst Modtager genvalg 
    Valgt for forældrekreds 
  Micki Møller Crillesen Modtager valg 
    Valgt for skolekreds 
  Bo Meier  Modtager valg 
    Blev ikke valgt 

5. Skole- og forældrekredsens valg af suppleanter 
På valg er: Jane Jürgensen Modtager valg 
    Valgt for forældrekreds 
  Bo Meier  Modtager valg 
    Valgt for skolekreds 

6. Forældrekredsens valg af tilsynsførende 
7. På valg er: Trine Fangel Modtager valg 

    Valgt for forældrekreds 
8. Indkomne forslag 

Der er ikke kommet forslag til Generalforsamlingen 
9. Eventuelt 

Claus Petersen modtager erkendtlighed for hans arbejde i bestyrelsen. 

Vel mødt 

Bestyrelsen – Formand Mette Grümmert Hansen 

Friskolens ældste elever indbyder til arrangement for de mindre børn, hvis forældre deltager i 
generalforsamlingen. Undervejs vil der blive serveret et mindre traktement for store og små. 
Af hensyn til traktementet bedes tilmelding ske til skolens kontor på friskolekontor@tandslet.dk eller        
tlf 74 40 55 77 

 


