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Referat af ordinær generalforsamling på Viby Friskole 
 

Tirsdag d. 22. september 2020  
 
Dagsorden 
 

1. Valg af stemmetællere 
Mette Mosegaard Hansen, Sanne Sanddal Poulsen 

 
2. Valg af dirigent  

Finn Jørgensen blev valgt og konstaterede generalforsamlingen for lovlig indvarslet og 
beslutningsdygtig. 

 
3. Beretninger fra bestyrelse og skoleleder fra 2019/20 

Beretning fra bestyrelsen ved bestyrelsesformand Thomas Lykke Henriksen. 
• Præsentation af bestyrelsen i 2019/20: 

- Thomas Lykke Henriksen (Formand) 
- Anita Eliassen (Næstformand) 
- Lars Raahauge Stalfelt (Kasserer) 
- Merete Markvart 
- Niels Vingborg  
- Michael Møller 
- Peter Mandel 
- Regina Juul Sørensen  
- Andreas Boye Mørk (Suppleant) 
- Derudover deltog Peter Mortensen, Annette Andersen, Sanne Sanddal Poulsen og 

medarbejder repræsentant Irene Walsøe/ Andreas Nørretranders. 
• Bestyrelsen har afholdt ca. 10 møder det sidste år + deltagelse på forældremøder. 
• Lars Friis (pedel) har været med på et møde, hvor han har fortalt om vedligeholdelse på skolen. 

En stor ros for det flotte arbejde Lars laver i hverdagen. 
• Bestyrelsen følger hele tiden skolens økonomi. 
• Der har været møder med kommunen i forbindelse med multihal. 
• Leif Høllund (tidligere lærer på skolen), har i længere tid været i gang med at skrive skolens 

historie. På næste generalforsamling vil Leif præsentere bogen. Spændende at følge. 
• Der har været arbejdet med digital dannelse. Primært af en mindre arbejdsgruppe.  
• Og så har der været talt om Corona. Stor ros til ledelsen og de ansatte for at tackle denne 

situation så flot. En situation der har påvirket særligt de sociale arrangementer og fællesskabet 
på skolen. Meget har vi desværre været nødt til at aflyse. 
 

Beretning fra skoleleder Peter Mortensen.  
Tre hovedområder: Frihed, Friskole og Fokus 
• Corona-perioden har vist os hvad vi har, og hvad vi savner.   
• Friskolernes hus har lavet en lille film om det at være Friskole. Vi så en forkortet udgave. Den 

fulde film kan ses på Friskolernes hjemmeside.  
• Vi har bl.a. arbejdet med de 17 verdensmål og derigennem fået ”Det grønne flag”.  
 
Beretningerne blev taget til efterretning. 
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4. Digital dannelse på Viby Friskole 
Præsenteret af Merete Markvart og Andreas Boye Mørk. 
Der har været en arbejdsgruppe med repræsentanter fra bestyrelse, forældre, skole og SFO, som 
har udarbejdet det dokument vi står med nu. Det er et dynamisk dokument, og det er en proces vi 
skal arbejde videre med. Det skal føre til en handlingsplan, som skal laves blandt medarbejderne og 
ledelsen på skolen. 
Arbejdsgruppen planlagde tidligere på året et foredrag med Ulla Dyrløv, som også har været 
inspiration til deres videre arbejde.  
Hovedpunkterne fra dokumentet blev præsenteret med overskriften ”Gør holdning til handling” 

 
Efterfølgende spørgsmål og kommentarer 
• Kunne man overveje, at skolen skal være helt mobilfri? 
• Den digitale verden kan også noget, også i klubmiljøet.   
• Det er et super fint arbejde og skolen skal selvfølge vise en holdning, men vi skal som forældre 

også turde tale med hinanden om emnet, tage ansvar og forholde os til det. 
 

5. Vedligeholdelsesplan for Viby Friskole 
Præsenteret af pedel Lars Friis  
Vedligehold og renovering  
• Der er udskiftet gulve i flere klasseværelser. Lagt linoleum. Dette skal gøres flere steder. 
• Der er udskiftet belysning i mange klasser og andre lokaler. 
• På For-Torvet er der lavet møbler bl.a. 3-tallet, høje gruppeborde og høje skamler. 
• Indgangspartiet er renoveret, der er kommet glas i, som har lysnet meget derude. 
• Garderoberne på gangen i kælderen er flyttet ind i et rum. 
• Der er bygget udendørs ”klasselokaler” (pavilloner) 
• SFOhaven skal opgraderes.   
• Der er udskiftet nogle elinstallationer og stikkontakter. 
• Der skal beskæres/fældes træer. 
• Kiss and Ride: Efter der er kommet et cykelskur, er det blevet lidt mere problematisk at vende 

rundt. Der kigges på hvordan vi kan udvide og desuden lave bedre belysning. 
• Overordnet er skolen i god stand. Vi kan godt følge med i de akutte ting, i forhold til den 

økonomi der er afsat. 
 

6. Det reviderede regnskab forelægges til orientering 
Regnskab for 2019 og budget for 2020 blev fremlagt af kasserer Lars Raahauge Stalfelt. 
I 2019 gik vi ud med et overskud på 1.297.000 kr. Det var højere end forventet. Lars gav forskellige 
forklaringer på årsager hertil.   
I 2020 er der blevet budgetteret med et overskud på 357.000 kr. 
Udvalgte nøgletal blev præsenteret – det ser fornuftigt ud sammenlignet med andre skoler.     

 
7. Indkomne forslag: Ingen 

 
8. Skolens tilsynsførende aflægger beretning 

Beretning fremlagt af skolens certificerede tilsynsførende Malene Falck Christens.  
Tilsynsrapporten bliver lagt på hjemmesiden. 
Malene er udsendt af Ministeriet, men valgt af generalforsamlingen. 
Når Malene er på besøg, taler hun med børnene, lærerne og ledelsen. Der har været færre besøg i 
år pga. coronaperioden. Har i stedet kigget på fagplaner og demokratisk dannelse. Malene har 
ingen faglige bekymringer. Hun har kigget på, om eleverne har en stemme, både i undervisningen 
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og i det hele taget på skolen. Det oplever hun, at de i høj grad har på denne skole. Der er hele tiden 
demokratiske processer i undervisningen. Den demokratiske dannelse ses også i SFOén. Som 
friskole har man meget frihed til at gøre hvad man vil.  
Teknologiforståelse er et nyt fag på vej i folkeskolen, der undervises i det på læreruddannelserne. 
Derfor er I her på skolen fint på forkant med den digitale dannelse. 

 
9. Vedtagelse af opdaterede vedtægter for Viby Friskole 

Bilag om vedtægtsændring vedhæftet dagsordenen. 
Vedtægtsændringen blev vedtaget. 
Der er samtidig indkaldt til ekstra ordinær generalforsamling. 

 
10. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 

Bestyrelsesmedlemmer der blev valgt: 
• Lars Raahauge Stalfelt (forældrekredsen) – modtager genvalg 
• Michael Møller (forældrekredsen) – modtager genvalg 
• Regina Sørensen (skolekredsen) - modtager genvalg 
• Bettina Kühle Birch - nyvalg 
 
Valg af 2 suppleanter.  
• Andreas Boye Mørk (suppleant, skolekredsen) – modtager genvalg 
• Ulla Vexøe (suppleant, forældrekredsen) – nyvalg 
 
Tillykke med valget til Bettina Kühle Birch og Ulla Vexøe 
1000 tak for indsatsen i bestyrelsesarbejdet igennem mange år til både Peter Mandel og Anita 
Eliassen.  

 
11. Eventuelt 

Alt kan drøftes – intet kan vedtages. 
• En lille opmærksomhed på børn på Kiss and Ride, de hænger meget ud på det område. 
• Afklaring af høstfest? Er på vej. 
• Vanskeligt at finde vedtægterne på skolens hjemmeside. Den trænger til at blive kigget lidt 

igennem. 
• Meget positiv oplevelse med datter der er startet på skolen i 8. klasse. 
• Overvejelser om placering og evt. nedgravning af noget af hallen. 

 
 
 
 

 
Tak for god ro og orden! 

 
 
 
 

 
_________________________________          ___________________________________ 
Finn Jørgensen   Sanne Sanddal Poulsen 
Dirigent   Referent 


