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Generalforsamling! 

Tirsdag d. 24. august 2021 kl. 19.00 på Bedsted Friskole 
 
 

Fremmødte: ca. 42 
 
Generalforsamling i Bedsted Friskole´s Støtteforening, med følgende dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent. 
2. Valg af protokolfører. 
3. Bestyrelsens beretning. 
4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse. 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
På valg er: Aron Jørgensen (modtager genvalg) 
Solveig Sørensen og Kirsten Hansen (modtager ikke genvalg) 
6. Valg af 2 suppleanter 
7. Valg af 2 revisorer 
8. Indkomne forslag. 
9. Eventuelt. 
 
Starter med Bedsted Friskoles sang: ”Giv os lyset tilbage” 
 
1. Dirigent – Birger Jessen Hansen valgt 
2. Protokolfører – Birthe Jørgensen valgt 
3. Beretning aflagt af Aron J. 
Først vil jeg sige 1.000 tak for det gode samarbejde med Kirsten Hansen, som har været med 
fra starten, og som har varetaget opgaven som kasserer i alle årene. Et rigtig godt og trofast 
bestyrelsesmedlem vi nu tager afsked med, og som vil blive savnet. Også en stor tak til Pernille 
Damgård, som har været med, i en ustabil og anderledes tid, med bestyrelsesarbejdet i 
støtteforeningen.  
Endnu et anderledes og ustabilt år er gået, hvilket vi alle har mærket på forskellig vis. Også i 
støtteforeningens arbejde, har det været præget af at tage hensyn til Covis-19 igen, og ikke 
være årsag til forhøjede smittetal. Derfor har vi i det forgangne år, valgt ikke at afholde mange 
møder, og ej heller mange arrangementer.  
Listen over arrangementer, kan derfor begrænses til skovvandring for Plantningsselskabet Syd i 
forsommeren, hvor vi igen fik fornøjelsen af at servere boller, kaffe og vand for 55 
skovinteresserede.  
Selv om vi som forening har stået rimelig stille, har vi investeret i reklame, som skal gøre os 
mere synlige, både når vi er ude til arrangementer, men også på skolen, så i alle kan se hvad i 
er eller kan være en del af at bidrage med til jeres børn eller børnebørns hverdag. 
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Nu starter arbejdet igen op på fuld styrke, og vi ser alle frem til at genoptage et yderst aktivt 
foreningsarbejdet, som forhåbentlig kan kaste et bidrag af sig til igen at kunne gavne vores 
børns hverdag.  
Specielt ser vi frem til, at kunne påbegynde planlægningen af et nyt julemarkedskoncept.  

 
4. Regnskab forelagt v. Kirsten H.  

I alt 1,2 mill i indtægt i løbet af tiden. Gaver til Friskolen i alt kr. ca. 700.000 kr.  
– Overskud på Kr. 31.349,63. 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
På valg er: Aron Jørgensen genvalgt, Birgitte Dahl Nissen, Rune Jørgensen valgt. 
6. Suppleanter: Lars Petersen, Solveig Sørensen valgt. 
7. Valg revisorer: Kirsten Hansen og Bjarne Jacobsen 
8. Indkomne forslag: Intet 
9. Eventuelt: Støtteforeningen har leveret boller og kaffe og Torben takker fra aktionærerne at 
vi serverer. Hans efterfølger vil gerne forsætte.  
 
Dirigent:   Protokolfører: 
 
___________________________ ________________________________________ 
 
 
 
Generalforsamling i Bedsted Friskole, med følgende dagsorden: 
1. Valg af dirigent. 
2. Valg af protokolfører. 
3. Bestyrelsen aflægger beretning herunder orientering ved skolens leder. 
4. Tilsynsrapport ved tilsynsførende Peter Hecquet. 
5. Valg af tilsynsførende 
6. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering. 
7. Bestyrelsen forelægger budgettet for 2020 til orientering. 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen. 
På valg er Linda Abrahamsen og Rikke Drøhse 
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen. 
På valg er Birthe Jørgensen og Mathias Knudsen 
10. Valg af suppleanter: 1 fra forældrekredsen og 1 fra skolekredsen 
11. Indkomne forslag. 
12. Eventuelt. 
 
 

1. Dirigent: Birger Jessen Hansen 
2. Protokolfører: Birthe Jørgensen 
3. Bestyrelsen beretning v. Linda Abrahamsen 
 
Igen i år har der været taget tilløb til denne generalforsamling flere gange pga Corona. Dejligt 
til det nu kan lade sig gøre og at vi næsten er tilbage til det normale igen.  
Siden generalforsamlingen i 2020 som sjovt nok var samme dato som i dag, har vi brugt tid på 
spændende opgaver som ventilation og køb af bygninger.  
Første dag efter sommerferien (2020) startede der 96 elever og 30 i SFOen.  
Jacob blev ansat i SFO’en + rengøring i SFOen. 
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Skoleåret startede som sædvanlig med den årlige rystesammen tur som gik til Solbakken. Som 
altid en rigtig god tur.  
 
Skoleåret har desværre igen været rigtig meget styret at Corona restriktioner med 
hjemsendelse, fjernundervisning og test. Et kæmpe puslespil og arbejde for personalet.   

 
Arrangementer m.m 
 
Den første torsdag i november holder Friskolerne på landsplan altid åbenskole, det valgte vi på 
grund af Corona at gøre knap så åben som vi plejer. Kommende elever og forældre kunne 
aftale en tid til rundvisning på skolen og en snak.   
  
Klippe-klistre dag blev uden forældre og bedsteforældre. Det samme gjorde juleafslutning, 5-9 
klasse blev endda sendt hjem dagen før, så for dem blev der heller ikke noget juleafslutning. 
Skolefesten blev også aflyst.  Det har så givet mulighed for at flytte skolefesten til efteråret i 
stedet for. Så det skal prøves af i år. Skolefesten er rykket til november.  
Vi havde heller igen ”alene hjemme” dag, det er ellers en dag som især vi piger i bestyrelsen 
ser meget frem til.  
Elevtal 
Elevtal er altid spændende. Første skoledag i august 2020 startede der 96 elever og det lå 
stabilt hele skoleåret. I dag (2021) har vi 94 elever.  
Prognosen for elevtallet i fremtiden ligger ret stabil på ca. 94 elever, tallene er taget ud fra 
tilmeldinger og de elever vi har i dag.  
Der kommer løbende henvendelser fra forældre som gerne vil have deres børn til at gå på 
skolen. Kenny må rigtig mange gange sige at vi desværre ikke har plads. Skolen har et godt ry 
rundt omkring. Det håber jeg den bliver ved med.  
Investeringer 
Ventilationen har været en stor investering, men det har været en god investering. Indeklimaet 
er blevet meget bedre for elever, personale og bygningen. Da vi startede med at arbejde i at vi 
skulle have et ventilationsanlæg, var vi så heldige at Stefan og Aron tilbød at stå bi med deres 
erfaringer fra deres arbejde med ventilation. De tilbød også at stå for projektet, det har været 
en kæmpe hjælp. Der blev planlagt 3 arbejdsweekender med (fædrehjælp) i december til at 
lave alt det som vi selv kunne lave for at holde prisen nede. Også den del stod de for. En stor 
TAK for al den tid i har brugt på det projekt. Det er jo ikke kun at trække kabler og montering i 
har brugt tid på, der liger mange andre timer forud og bagefter. Også en stor tak til de 
forældre som kunne hjælpe med så kort frist og flere weekender.   
Køb af skolen  
I november havde vi et møde med kommunen om hvilke rum, områder samt diverse som vi 
gerne ville have med i købet. Vi drøftede også hvordan købekontrakten kunne strikkes 
sammen samt aftaler om fællesarealer/områder. Og ikke mindst de ting vi mente skulle laves 
før overdragelse, der er flere ting der ifølge vedligeholdelsesplanen skulle have været lavet i 
løbet af de år vi har lejet skolen, men kommunen har ikke haft økonomi til det. Fyret er altid et 
stort samtaleemne med kommunen. Det står midt i bygningen og forsyner 3 leje/ejer mål.  
Efter en del snak frem og tilbage, viser det sig at bygningen ikke bare lige sådan kan deles i 2. 
Deler man en bygning i 2 ejer mål, skal der laves en brandmur, og det er nærmest umuligt at 
skille børnehaven og skolen med en brandmur pga tagkonstruktionen. Det hele blev lige vendt 
en omgang med at muligheden nu var at overtage hele bygningen og så leje ud til kommunen 
eller blive ved den løsning vi har nu. Efter at have drøftet fordele og ulemper i bestyrelsen 
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stemte vi for at overtage hele bygningen og blive herre i eget hus. Tilfældigt faldt vi over en 
skrivelse fra en anden friskole som var kommet i klemme ved STUK (Styrelsen for undervisning 
og kvalitet) med at leje ud til andre. Man må ikke leje ud til andre i det tidsrum man selv kunne 
have brug for bygningen.  
Kommunens jurist fik til opgave at undersøge det nærmere ved STUK. Midt juni i år har 
kommunen fået svar sammen med en form for dispensation fra STUK.  Dispensationen er givet 
på baggrund af at der laves en brugsaftale mellem skole/kommune hvor det klart skal fremgå 
at de skal stå for al vedligeholdelse af de bygninger og alt andet som de får brugsret over, i 
samme stand som i dag. Vi har taget udgangspunkt i vores lejekontrakt, for det er næsten 
sådan det skal være bare for børnehaven/kommunen. Juristen skulle lave et udkast til hvordan 
brugsaftalen kunne se ud. Det venter vi nu på. Ja og så skal det jo lige godkendes af politikerne. 
Vi har en forventning om at det går igennem før årsskifte.     
Udvalgene 
Mødeaktiviteten i udvalgene har kørt på lav blus pga. Corona.   
PR gruppens arbejde har bestået af at skrive nyhedsbreve, opretholde den gode 
kontakt/samarbejde med børnehaver i området og forsøger at få aviserne til at skrive om 
særlige begivenheder og m.m. Men alt har jo været anderledes.  
Pædagogisk udvalg har ikke haft gang i noget da vi generelt kun har holdt møde på skolen når 
det virkelig var nødvendigt.  
Bygningsudvalget kan altid finde noget at lave. De har blandt andet brugt tid på gennemgang 
af skolen så vi var klar til møderne med kommunen om køb af skolen og selvfølgelig opsætning 
af ventilationssystem på skolen. Opgradering af legepladsen har også været en af de større 
opgaver. Børnene har fået nye gynger og et meget flot klatretårn som støtteforeningen har 
betalt en stor del af. Også her skal der lyde en stor tak til de forældre som hjalp med alt det 
arbejde både før, under og efter firmaet kom og samlede klatretårnet.  
Vores 2 årlige arbejdsdage har vi ikke afholdt pga restriktionerne. Det starter vi inden længe op 
med igen. Den første i lang tid planlægger vi til første weekend i oktober.   
Vi har heldigvis stadig også vores gode hjælpere som tager sig af udenoms arealerne ved 
Sputnik, foran skolen og skolegården. I har heldigvis ikke været hjemsendt.  Tusind tak for, at I 
påtager jer opgaven.  
Til sidst vil jeg takke bestyrelsen, personalet, forældre, bedsteforældre, alle frivillige borger og 
ikke mindst støtteforeningen. Tak for et super godt samarbejde og indsats. Uden alle jer ville 
skolen ikke være det den er i dag. Der vil altid være brug for jer.    
Personalet I skal have en særlig tak for alt det arbejde i lægger i skolen og eleverne, og ikke at 
forglemme forældrene.  
 
Der skal i år igen lyde en særlig tak til eleverne, forældrene og personalet for den måde i har 
håndteret Corona situationen på. Det har igen været en hård tid for alle.   
Håber ikke at corona skal fylde så meget i næste års beretning.  
 
 
Spørgsmål til beretning: Køb af bygninger er kun ud til vejen. Multihallen tilhører kommunen. 
Der har en brugerforening. Fyret vil efter købet  høre under Friskolen.  
 
Orientering v. Kenny Snitgaard:  
 
På skolen startede vi skoleåret med et skoleteater, der handlede om en skoleleder, som 
eleverne havde givet navnet Kenny. Kenny kommer til at tage de forkerte piller, og falder i en 
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dyb søvn, hvor an drømmer om en skole, alle de normale systemer er brudt sammen og han 
kæmper for at bevare kontrollen. 
Lidt vidste jeg på det tidspunkt om, at denne drøm på en måde ville blive realitet bare et par 
uger efter skolefesten. Den 16. marts 2020 lukkede alle skoler i Danmark pga. Covid-19 
pandemien. 
Skolen tilbød dog stadig nødpasning/undervisning til 0.-3. klasses elever i SFO’ens lokaler. Et 
tilbud, som under denne første nedlukning kun blev brugt i beskeden grad. På skolen tilbød vi 
også nødundervisning til de større elever, som havde det meget svært med at følge 
undervisningen hjemmefra. 

Heldigvis er meget af skolens undervisning baseret på digitale undervisningssystemer, og alle 
elever på skolen får automatisk adgang til Microsoft Office og dermed Microsoft Teams, som 
er et fremragende værktøj til onlineundervisning. 1.-5. klasse brugte Teams til daglige møder, 
mens 6. 9. klasse fik konstant undervisning via Teams. 

0.-5. klasse kunne heldigvis vende tilbage til skolen den 15. april, men med mange restriktioner 
pålagt fællesskabet. En måned senere kunne de store elever også vende tilbage, dog med 
afstandsrestriktioner som gjorde, at både vores bibliotek og idrætshal måtte gøres til 
klasselokaler. 

2020 var nok et specielt år for os alle. Det var uden tvivl det mest specielle år i alle de 34 år, jeg 
har været lærer. 
Corona har gjort at året var fuldt af udfordringer og bekymringer. Samtidig har året dog også 
vist sammenhængskraften på vores lille friskole, og det har lært os meget om os selv og andre.  
For mange elever har det været en hård prøvelse – specielt ved den 2. bølge i 2021. En 
prøvelse, som det for nogle elever vil tage tid at komme over. 
For første gang er vi dog også alle blevet opmærksom på, hvor vigtig skoledagen er for 
eleverne. Tryghed, struktur og ikke mindst fællesskab er noget vi alle har brug. 
Den første Corona-nedlukning af skolen kom vi efter min mening godt igennem. Det var en stor 
glæde at opleve, hvor opfindsomme og fleksible skolens personale var og stadig er, når der skal 
tænkes alternativt, og de store anstrengelser som mange forældre gjorde for at hjælpe deres 
børn. Der skal dog ikke lægges skjul på, at nedlukningen var en anstrengende tid for både 
elever, forældre og det pædagogiske personale. 

Naturligvis har Corona betydet at vi i 2020 har måttet slække på vores formål både mht. 
sociale og faglige krav. Fagligheden kunne til dels opnås via hjemme og fjernundervisning, men 
det social – det hele menneske, som er så vigtig for os. Fællesskabet, som er så fundamental, 
var svært at opretholde, var svært at opretholde. 
Derfor blev der også efter genåbningen først og fremmest tænkt på at genskabe fællesskabet 
gennem en række tiltag og aktiviteter i klasserne. 
 
 
 
Skoleåret 
Men nu vil jeg gå i gang med beskrive skoleåret 2020 set fra en virksomhedsvinkel. 
 
Indskrivning: 

En af de vigtigste opgaver for personalet på Bedsted Friskole er at sikre, at alle elever får den 
optimale undervisning set i forhold til deres evner og behov.  
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Deri ligger også, at vi skal erkende, når vi ikke længere er det mest optimale tilbud til en elev med 
særlige behov, eller det viser sig, at der er andre tilbud, som fx EDU, som kan give en 
udskolingselev en skoledag, der er mere målrettet mod en bestemt uddannelse, eleven ønsker.  

Jeg er faktisk ret stolt af, at både bestyrelsen og personalet er enige om, at vi altid råder eleven og 
forældrene til at tage det bedste valg, uanset om det i sidste ende betyder, at vi mister elever og 
dermed indtægter. Det samme gør sig også gældende mht. skift til efterskoler i 9. klasse, hvor vi 
meget gerne hjælper med råd til at søge efter den rigtige efterskole for eleven. 

2020 blev, som allerede meldt ud i sidste års ledelsesberetning, et år, hvor vi havde en hel del 
elever, som startede på andre uddannelser og skoler. Det har ikke været nogen økonomisk 
udfordring for os, da søgningen til skolen i løbet af året har været meget stor. Vi fik derfor hurtigt 
fyldt alle tomme pladser igen. Forskellen mellem tallet for årselever i 2019 og 2020 er derfor kun 
0,4. 

En af grundene til, at vi stadig har et elevtal på skolen, som er lidt højere end de 90 elever, der 
egentlig er vores mål, er, at vi i 2020 fik indskrevet 14 elever i vores 0. klasse. Et langt højere 
indskrivningstal end normalt. I 2021 regner vi med at indskrive 7 elever i 0. klasse. 

 
Udvikling i personaletal 

Efter at Kristina kom tilbage fra barsel i skoleåret 19/20, var vi den sædvanlige flok på 
lærerværelset.  

Pædagogisk set gjorde nødvendige ændringer i skolens klassestruktur samt et behov for et øget 
antal støttetimer gjort, at vi har måttet ansætte to nye medarbejdere til skoleåret 20/21. Det 
samlede årsværk for lærerne i 2020 var dog lavere end i 2019. 

Det er vigtigt for os, at eleverne i SFO’en oplever en god afvekslende hverdag, så timetallet for 
ansatte i SFO’en blev i 2020 forøget med 20%. 

I slutningen af 2020 lykkedes det, til vores alles store glæde, at få ansat en velkvalificeret person 
som pedel i fleksjob. Ansættelsesgraden er 0,28. Selvom vi har vores fantastiske pensionister til at 
holde en stor del af udearealet, er der konstant små-projekter på skolen, som skal laves. Ved 
denne ansættelse blev der taget en stor byrde fra mine skuldre. 

 

Bedsted Friskoles kultur og pædagogik 

Alle friskoler udvikler med tiden deres egen kultur/profil, som adskiller dem fra andre skoler. En 
kultur, som helst skal matche forældrenes ønsker og elevernes behov. Det er derfor naturligvis 
også sket for Bedsted Friskole. 

Når jeg lytter til, hvad ”der fortælles” om Bedsted Friskole, så er det ofte meget rosende ord om, 
at vi gør en positiv forskel for den enkelte elev og familie. At det er en skole, hvor ønsker og behov 
bliver set og hørt, og at vi yder en indsats for alle elever. 

Det glæder mig altid, fordi jeg ved, hvor stor en indsats personalet hver dag gør, for at gøre en 
positiv forskel for hvert enkelt barn. Hvordan det påvirker hver enkelt lærer, hvis en elev ikke 
trives optimalt. 
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Jeg er faktisk meget stolt, af den måde, som hele personalet konstant har fokus på trivsel og 
konstant drøfter, hvordan den kan forbedres. Derfor er det også meget hårdt når man oplevede, 
at elever ikke havde den optimale trivsel under nedlukningerne. 

Lærerne efterlyser derfor også hele tiden nye metoder og ideer, som kan øge trivslen og dermed 
den faglige udvikling på skolen. I 2020 begyndte vi at undersøge muligheden for en målrettet 
uddannelse for alle lærere på skolen.  

Mange muligheder blev undersøgt og til sidst blev vi enige om, at et diplommodul i 
neuropædagogik med fokus på den praktiske anvendelse i undervisningen, lige er noget for os. 

I august 2021 er alle lærere startet på et toårigt forløb, som afsluttes med en eksamen. 

  

Hoved- og nøgletal 

Som Mathias vil uddybe om lidt har Bedsted Friskole i 2020 haft en total omsætning på 6,878 mio. 
kr., hvoraf 5,793 mio. var statstilskud - en stigning på ca. 2,6 % i forhold til 2019. 

Da vi har holdt os fra de helt store investeringer i 2020, udviser skolens resultatopgørelse for 
2020:  

• Et overskud på kr. 733.478. 

• Balancen pr. 31. december 2020 udviste en egenkapital på kr. 3.723.376, hvilket er en 
stigning på 24,7%.  

• Den likvide beholdning er på kr. 2.888.379 og   på kr. 5.232.666, hvilket er stigninger på 
henholdsvis 32,1% og 19%.  

Bare roligt. De opsparede penge er blevet brugt i 2021  

 

Usikkerhed om fortsat drift  

Skolens elevtal har været i en konstant positiv udvikling siden skolens start i 2012. Vi har nu nået et 
elevtal, som vi vil forsøge at holde konstant i de kommende år, og med de allerede nu indmeldte 
elever i de kommende års 0. årgange kan vi se, at det er muligt. 

Der er derfor ingen usikkerhed om skolens fortsatte drift i de kommende år. 

 
 
Spørgsmål fra generalforsamlingen – hvor mange børn bliver afvist og er det lokale? Vi 
betragter os som en lokalskole, så det er udefrakommende børn. De har hørt at vi er gode til at 
tage os af børn, som mangler ro o.s.v. Vi siger også nej til børn, som vi ikke kan rumme. Der 
bliver også taget hensyn til de elever, der er i den klasse, hvor der er forespørgsel til. Der er 
ingen venteliste, men vi tager stilling, når forældrene henvender sig.  
Kenny fremviser lysbilledshow under kaffen.   
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4. Tilsynsførende Peter Hecquet aflægger rapport. På besøg d. 22.10.20 emneuge. Besøgte 1. + 
2. klasse som havde om trolde. Makkerlæsning og skrivning. Morgensang. Anden timer med de 
samme elever. Imponeret af al det undervisningsmateriale, som hænger alle steder. Der 
bygges troldebo.  3. time i 8.+9. kl. de laver film – pige- og drengegruppe. Film optages på 
mobiltlf. Gode produkter. De 2 grupper arbejder på forskellig måde. 4. time i 
børnehaveklassen. Arbejder med fugle og pindsvin.  
3. kl. laver dinosaurer 6.+7 kl. bygger drager. 
Næste besøg d. 23.3. 21 nogle elever var hjemsendt – han er med 0.kl. til dansk – 2. time 
matematik i 9. kl. som var med på fjernundervisning. De var delt i grupper og fik opgaver. Er 
imponeret over hvordan det fungerer. 3. time dansk i 3. kl. film om skærtorsdag. Påsken 
forklaret igennem film. Efterfølgende arbejder de med læsning, som foregår på hele skolen. 4 
time med 1. klasse lærer også om påsken.  
Se tilsynsrapporten på hjemmesiden. 
 

 
5. Valg af tilsynsførende: Peter Hecquet valgt 
6. Mathias forelægger den reviderede årsrapport til orientering. Overskud på kr. 749.028. 
 
Indtil nu har vi af overskuddet brugt kl. 1,2 mill til ventilation – feriefonden indbetalt 432.000 
kr. – ny varmepumpe ved Sputnik – kr. 154.000 kr.  Det er også miljøvenligt– sparer ca. 30.000 
kr. pr år. Legetårn 168.500 kr. – Støtteforeningen giver tilskud på halvdelen. Brugt 1.962.000 
kr. ekstra i år men vi havde pengene stående.  
Hvad koster det at have en elev på skolen? Ca. 62.000 kr.  Folkeskolelev ca. 78.000 kr.  
Vi kører 76 % af hvad en folkeskoleelev koster er vores statstilskud. 985 kr. pr. md. Fra 
forældrene. Der bliver lavet meget frivilligt arbejde både fra bestyrelsen og øvrige frivillige. 
Undervisningsmidler er ikke så høj, p.g.ga. ingen udgifter til hjemmekundskab ingen udflugter 
osv. I den her tid. 
 
7. Mathias forelægger budgettet for 2020: et forventet resultat på kr. 387.381 kr. Vi har 0,8 
lærer mere ansat.  
 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen. 
Rikke Drøhse og Camilla Carstensen valgt 
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen. 
Mathias Knudsen og Linda Abrahamsen valgt. 
10. Valg af suppleanter: 1 fra forældrekredsen – Mette Jacobsen valgt og 1 fra skolekredsen – 
Birthe Jørgensen. Gave til Birthe og vin til Frank med tak for en god indsats.  
11. Indkomne forslag. Ingen  
12. Eventuelt. Birger siger at det betyder så meget for byen, at der er en Friskole.  Det kan ikke 
måles men det giver et godt fællesskab.  
 
 
Afslutter med ”Nu er jord og himmel stille” 
 

Dirigent:   Protokolfører: 
 
___________________________ ________________________________________ 


