
Generalforsamling på Viby Friskole d. 27. april 2022 kl. 19.00  
 
1) Valg af stemmetællere  
Mette Mosegaard og Mona Røngaard blev valgt.  
 
2) Valg af dirigent  
Finn Jørgensen blev valgt 
Det blev konstateret, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og dagsordenen stemmer overens 
med det i vedtægterne beskrevne.  
 
3) Beretninger fra bestyrelse og skoleleder og tilsynsførende 
Bestyrelsesformand Thomas Lykke Henriksen præsenterede skolens bestyrelsesmedlemmer og 
fremlagde bestyrelsens beretning. Overskrifterne for bestyrelsens arbejde i løbet af året har været 
post-corona/fællesskab, strategiproces, ansættelse af ny ledelse.  
 
Skoleleder Uffe Rostrup præsenterede kort sig selv og fremlagde sin beretning, som havde følgende 
overskrifter: Post-corona, fri skole, elevdemokrati, inklusions- og specialundervisningsindsats, 
skolens rolle i lokalsamfundet, den pædagogiske praksis, fastholdelse af medarbejdere og skolens 
nære fremtid. 
 
Skolens nytiltrådte tilsynsførende Finn Sørensen fremlagde sin beretning, som havde følgende 
overskrifter: Prøvekarakterer, trivselsmåling og observation af undervisning ud fra følgende 
parametre; undervisningsdifferentiering, klasseledelse, dialogisk undervisning, elevmedindflydelse, 
organisering af undervisningen.  Tilsynsførende konstaterede, at han kun havde fungeret i kort tid, 
men at Viby Friskole står mål med, hvad der sædvanligvis kan forventes af elever med den 
socioøkonomiske baggrund, som vi har på skolen. Herudover påpegede han et par indsatsområder, 
som fx elevdemokrati og selvevaluering af skolens virke. 
 
 
Til alle beretninger var der mulighed for at kommentere og spørge ind. Der var dog ingen 
kommentarer eller spørgsmål. 
 
 
4) Det reviderede årsregnskab forelægges til orientering  
Kasserer Lars Stalfeldt præsenterede årsregnskabet i hovedtal. Tidligere års overskud kan bl.a. 
forklares med lavere udgifter til vikarer, øget tilskud pga. corona, lavere aktivitet i skolen pga. 
corona. Der er budgetteret med et underskud i 2022 bl.a. pga. stigende inflation og øgede udgifter til 
el, varme,  
Sammenlignet med andre sammenlignelige skoler ligger vi på nogenlunde niveau.  
Der blev spurgt ind til mulige øgede udgifter ifm. strategiarbejdet. Det er ikke muligt at budgettere 
med endnu.  
Der blev spurgt ind til halbyggeri. Der er stadig planer om at bygge en hal, men høje priser i 
byggebranchen betyder, at det ikke bliver lige nu.  
 
 
5) Indkomne forslag: Ingen  



 
6) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer til forældrekredsen  
• Bettina Kühle Birch – modtager genvalg  
• Lars Raahauge Stalfelt – modtager genvalg  
• Michael Møller – modtager genvalg  

 
Der var ingen modkandidater – alle blev genvalgt.  
 
7) Valg af 1 bestyrelsesmedlem til skolekredsen  
• Regina Sørensen - modtager genvalg  

 
Der var ingen modkandidater – Regina blev genvalgt  
 
8) Valg af suppleanter i henholdsvis forældrekreds og skolekreds  
• Christian Nybo Ploug (skolekredsen) – modtager genvalg  
• Søren Kjerulff Jacobsen har meldt sig som kandidat til den ledige 

suppleantpost i forældrekredsen 
 
Christian Nybo Ploug blev genvalgt.  
Søren Kjerulff Jacobsen blev valgt som suppleant.  
 
9) Eventuelt 
Leif Høllund opfordrede til, at man på skolen gør en indsats for at øge kendskab og tilslutning til 
skolekredsen. Tidligere fik man en indmeldelsesblanket med hjem efter det sidste barn forlod 
skolen, og der var også en del arrangementer for medlemmer af skolekredsen. Leif oplever, at der er 
stor interesse for at aktivere sig i skolen.  
Uffe fortalte om en særlig oplevelse fra hans 1. april-konkurrence, hvor en elev fra 1. klasse med 
stor indlevelse havde skrevet historien ned, og formåede at holde sammen på et langt eventyr ved 
fremlæggelsen. 
Der blev spurgt ind til skolemælksordningen. Der kommer en udmelding inden sommerferien.  
 
 
 
 
____________________________________               ___________________________________ 
Underskrift dirigent Finn Sørensen  Underskrift referent Anette Bjørnholt 


