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Ordinær 

Generalforsamling 

21. april 2022 kl. 17.00 -20.30

Referat 

Punkt Tema Bemærkning/referat 

1 Velkomst og sang 

2 Valg af dirigent, 
protokolfører og 
stemmetællere 

Bestyrelsen foreslår Kasper Aagård som dirigent. 

Dirigent valgt 

Protokolfører: Sissel Madsen 

Stemmetællere: Anders, Mikkel og Lasse (senere Helene) 

3 Godkendelse af rettidig 
indkaldelse af 
generalforsamling 

Rettidigt indkaldt. 

4 Godkendelse af 
dagsorden 

Punkter rykket af hensyn til revisor. 

Godkendt. 

5 Tilsynsførendes 
beretning  

Ved tilsynsførende Hans Henrik Pedersen 

Tilsynet blev udskudt to gange pga. Covid. Derfor er det foregået 
koncentreret i marts og april. 

I beretningen er skrevet det, der er oplevet i undervisningen i de enkelte 
klasser. 
Sammenfatningen er holdt op mod skolens idégrundlag samt trivsels og 
anti-mobbe strategien. 
Fokuspunktet for i år er fællesskab. 
Det falder godt i tråd med den skoledag, jeg oplever, når jeg kommer her. 
Børnene er optagede og fokuserede. Lærerne er tydeligt anerkendende 
overfor børnene. Der leveres en relevant, spændende og udfordrende 
undervisning. 

Skolen står mål med folkeskolen. 

6 Bestyrelsens beretning  v. Formand Henrik Nonnegård 
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  Beretningen er nedskrevet og fremlægges. 

7 Forstanderens og 
ledelsens beretning 

Forstander Mikael Wortmann, Viceforstander og friskoleleder Anna 
Nielsen, børnehusleder Majbrit Nielsen og efterskoleleder Johnnie 
Frederiksen 

  Mikaels beretning er nedskrevet og fremlægges. 
Annas beretning er nedskrevet og fremlægges. 
Majbrits beretning er nedskrevet og fremlægges. 
Johnnies beretning er nedskrevet og fremlægges. 
Mikael afslutter punktet. 

8 Spørgsmål til 
beretninger (Pkt. 6 og 
7) 

Spørgsmål om energi. Der har været møde med fjernvarmen ift. priser. 
Udgiften kan være optil 800.000 kr. Derfor ses der på andre alternativer. 
Fyret er gammelt og ustabilt, så der vil også være en stor udgift ved 
udskiftning.  
Der tænkes i alternative energiformer, når der arbejdes i nybygning. 
Samtidig skal der være stabilitet i energiforsyningen.  
Kommentar: Tak for information fra bestyrelsen. Der er blevet lyttet til det, 
der er nævnt på tidligere generalforsamling. 
Navneændring pga. det stedspecifikke og fordi der ikke er mundret. Det er 
en udfordring at Midtfynsfestivalen igen kører. Der er forældre, som tror 
de har meldt deres elever ind på Ringe Efterskole. Så det nuværende navn 
for efterskolen skaber for mange udfordringer. 

10 Fremlæggelse af 
regnskab 2021 

Ved Revisor Erik Pedersen - Beierholm 

  Udsendt via intra. 
Der er konklusion via powerpoint. 
Det har været et godt år. 
Resultatet er samstemmende med det budget, der var lagt. 
Der har været tilskud i 2020, som er indtægtsført i 2021 efter Covid pga. 
nedgang i elevtallet i efterskolerne set over en tre-årig periode.  
Nogle af de penge er brugt til investeringer bl.a. til bygninger og 
nyanskaffelser. 
Der er stor fremgang i elevtallet i efterskolen til det kommende skoleår. 
Det er det højeste i de seneste fem år. 
Der er tilgang i børnehuset efter udvidelsen af vuggestuen. 
Der har været andre tilskud pga Covid fx til rengøring. 
Omsætningen er dermed steget. 
Overskuddet er 2,5 mill. hvor en stor del er tilskuddet til efterskolen pga. 
Covid. 
Der er i år øgede udgifter til el, vand og varme ligesom i resten af 
samfundet.  
Der er lav belåningsgrad. Det giver mulighed for yderligere lån til 
kommende investeringer. 
Stabil udvikling i nøgletallene.   
Der er frygt for, at koblingsprocenten bliver påvirket i de kommende 
finanslovsforhandlinger. 
Revisoren vil forsøge at lave en oversigt over statstilskudsordningen til 
efterskoleelever. 
Friskoleeleverne tælles per 5./9. hvert år. 
Efterskoleelever tælles per 1. okt. for 1½ år bagud. Dvs. 30 ekstra elever i 
august, først giver tilskud i december 2023. Vi har omkostningerne inden vi 
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har indtægterne.  
Det betyder, det kommer til at påvirke regnskabet for 2022 negativt. 

11 Spørgsmål til 
fremlæggelse af 
regnskab 

Der er ingen spørgsmål 

15 min. Pause  

9 Orientering om 
vedtægtsændringer 

Ved Næstformand Heidi Daugaard-Eriksen 

Orientering om navneændring samt afstemning herom. 

Bestyrelsen indstiller til afstemning at skolens navn ændres tilbage til Sdr. 
Nærå Fri- og Efterskole og Sdr. Nærå Børnehus med virkning fra 1/8 2022 

  Da det er to institutioner skifter Børnehuset ikke navn, da det allerede 
passer i sammenhængen. 

Navneskiftet er for at synliggøre sammenhængen mellem enhederne på 
matriklen. Læs desuden pkt. 8. 
Ændringen vil først træde i kraft ved det nye skoleår. 
Hvis det vedtages, skal det godkendes på den ekstraordinære 
generalforsamling den 5. maj. 
Logo ændres ikke. 
Der ønskes hemmelig afstemning. 

Forslaget er vedtaget. 

12 Fremlæggelse af 
Budget 2022 

Ved bestyrelsesmedlem Søren Kjær 

  Fremlæggelse via powerpoint. 
Der er budgetteret lavt med elevtal i friskolen, det tegner til reelt at blive 
tæt på 200 elever det kommende efterår. 
Der er budgetteret lavt med elevtal på efterskolen ift. de reelle 
tilmeldinger til efteråret. Det tegner reelt til at blive 106 elever. 
Der er månedlig budgetopfølgning. 
Der er ekstra lønudgifter, da flere efterskoleelever betyder flere ansatte. 
Der bliver en afvigelse pga. stigende omkostninger til el, vand og varme. 
Der kommer en besparelse, fordi vi fremover skal bruge Viggo i stedet for 
både Viggo og Forældreintra. 
 

13 Spørgsmål til budget 
2022 

 

  Der er ikke i budgettet taget højde for de ekstra elever, men der er i 
arbejdsbudgettet og planlægningen taget højde for det. 
I arbejdsbudgettet skal også ændres ift. varmeudgifterne. 
Det er et forsigtighedsbudget, fordi der altid er nogle elever, som flytter 
eller holder op. 

14 Behandling af 
indkomne forslag 

 

  Ingen indkomne forslag. 

15 Valg af 
bestyrelsesmedlemmer 
og suppleanter 

Kort præsentation af hvad bestyrelsesarbejdet går ud på / ved formand 
Henrik Nonnegård 

På valg er: 
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Forældrekreds:  

Heidi Daugaard-Eriksen (modtager genvalg) 

Skolekreds: 

Henrik A. Nonnegård (modtager genvalg) 

Thania Vexlund Thomsen(modtager ikke genvalg) 

Tim Bebe Gerken (modtager ikke genvalg) 

Suppleanter: 1-årigt 

Vi har ingen… 

Der skal minimum vælges to personer i alt - 1 person fra hver kreds 

  Henrik præsenterer, hvordan man introduceres til bestyrelsesarbejde. Der 
er en samling af dokumenter og introduktion til de opgaver, som allerede 
foregår. 
Man kan opstille sig selv eller foreslå andre.  
I forældrekredsen skal vælges et medlem og en suppleant.  

Generalforsamlingen suspenderes 

Valg i forældrekredsen 

Heidi Daugaard- Eriksen stiller op. 
Har siddet 2 år i bestyrelsen. 

Henrik Nonnegård stiller op. 
Har siddet 6 år i bestyrelsen, deraf to år som formand. 

Heidi er valgt i forældrekredsen. 
Dette betyder, at Henrik er valgt som suppleant, men da han ønsker at 
stille op til valg i skolekredsen, findes i stedet en mindelig løsning. 

Per Eriksen stiller op som suppleant til forældrekredsen og det accepteres, 
at han er valgt uden skriftlig afstemning. 

Generalforsamlingen genoptages. 

Valg til skolekredsen. 
Der skal vælges tre til skolekredsen samt en suppleant. 

Henrik Nonnegård stiller op. 
Har siddet 6 år i bestyrelsen, deraf to år som formand. 

Thania Vexlund Thomsen stiller op. 
Mor til barn i stjerneklassen og 3. kl. Arbejder som jurist ift. 
udbudsmateriale. 

Per Eriksen stiller op 
Far til Anton i 3. klasse. Arbejder som supporter for montører.  

Anne-Mette Alban stiller op som suppleant. 
Mor til Anton i 3. klasse. Er ved at uddanne sig som dekoratør. Har tidligere 
arbejdet 20 år på en friskole. 

Alle fire vælges med applaus. 

Da Per var suppleant til forældrekredsen tilføjes endnu et valg til 
skolekredsen uden generalforsamlingen suspenderes. 
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Birthe Thordahl stiller op som suppleant for forældrekredsen. 
Mor til barn i 5. klasse, har tidligere siddet i skolebestyrelse andet sted. Er 
biolog og arbejder som miljøkonsulent. 

Hun vælges med applaus. 

Mikael præsenterer de nye ansatte fra de forskellige afdelinger, som er 
blevet ansat siden sidste generalforsamling. 

16 Evt.  

  Monica er glad for at arbejde her. Taler om hvordan naturen kan inddrages 
i læringsrummet. Lærerne er triste over, at der skal fælles mange træer på 
grunden.  
Bestyrelsen fortæller, at der skal plantes nye.  
Anders udtrykker også sin frustration.  
De er ærgerlige over ikke at være blevet inddraget. 
Der er et ønsker om at planerne for nye træer/udeområder fremlægges 
for personalet.  
Bestyrelsen skal være opmærksomme på, at der er en birkelund på 
området, som er skænket af tidligere elever. 
Personalet skulle gerne have fået udsendt en plan, for hele ændringen. 
Der har tidligere været en høringsrunde ift. idéer blandt personalet.  
Anders fortæller, at de er blevet inddraget generelt. 

På infoaftenen handlede det meget om bygningsmassen og ikke så meget 
om udearealerne.  
Legepladsen er et eksempel på inddragelse af børnehusets personale ift. 
ønsker og pædagogiske principper. 
Der er forslag om en arbejdsgruppe ift. den kommende telthal.  
Der vil være en proces, hvor personalet bliver hørt ift. ønsker.  

Generalforsamling i støtteforeningens afholdes inden aftenen afsluttes. 

Sang og tak for i aften 

 

 

Generalforsamling for støtteforeningen. 

Laila fremlægger. 

Indtægterne i år har været 21.000,- kr. Der har ikke været nogle uddelinger. 

Laila opfordrer til at personalet indgiver deres ønsker.  

Seneste aktivitet har været banko. 

Der er møder ca. tre gange årligt. Opgaverne er tombola til juleshowet og tips ved fodboldkampen til 
sommerfesten. 

Ift. bestyrelsen: 

Michelle er ikke på valg. 

Sebastian, Vibeke og Thania genopstiller ikke. 

Sanne Gitz stiller op 

Laila genopstiller.  

Anne-Mette Alban stiller op. 
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Alle bliver valgt med applaus. 

 


