
 

 

Referat af ordinær generalforsamling på Den lille Skole den 28.april 2022 kl.19.30 
 

Forud for generalforsamlingen genvalgte forældrekredsen Connie Stendal Rasmussen som skolens tilsynsførende for en ny toårig periode. 
 
 

Referat 
 

1. Valg af dirigent.  
Susanne Heerup Morten blev valgt som dirigent og Simon Møller Petersen (skoleleder) blev referent. 
 

2. Bestyrelsen aflægger beretning 
Formand for bestyrelsen, Kristian Grauengaard, aflagde beretning på bestyrelsens vegne.  
Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning uden bemærkninger. 
 

3. Årsrapport for 2021 forelægges til orientering 
Revisor Søren Yde fra revisionsfirmaet RSM Danmark, forlagde og gennemgik årsrapporten for 2021. Søren Yde var med via en 
Zoomforbindelse. 
Der var spørgsmål omkring posteringen af ejendomsforsikringen i årsrapporten. Af regnskabstekniske årsager fremgår der både en 
ejendomsforsikringspost under punkt 6 og under punkt 8, hvilket kan forvirre lidt. Alt er dog som det skal være. 
Der var ingen yderligere bemærkninger. 
 

4. Budget for 2022 fremlægges til orientering 
Skoleleder Simon Møller Petersen fremlagde budgettet til orientering.  
Der var ingen bemærkninger. 
 

5. Skolens ledelse aflægger beretning og planer for det kommende skoleår 
Skoleleder Simon Møller Petersen fremlagde beretning og planer for det kommende skoleår.  
Der blev spurgt lidt ind og givet uddybning undervejs. Temaerne der blev spurgt ind til var prioriteringen af ”To-lærertimer” i det kommende 
skoleår samt det politiske, administrative og økonomiske pres, som de frie grundskoler oplever i stadigt større grad. 
Generalforsamlingen tog herefter beretningen til efterretning uden yderligere bemærkninger. 
 

6. Behandling af indkomne forslag. 
 Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen. 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
Der var fredsvalg, og såvel de bestyrelsesmedlemmer der var på valg som suppleanterne, blev genvalgt. 
Valgt som bestyrelsesmedlemmer blev: 

• Kristian Grauengaard 
• Simon Tange Peylecke 
• Jacob Feldbak Bahn 
• Carina Louise Dichmann 

Valgt som suppleanter blev: 
• Leela Maria Voight-Jalving 
• Henrik Lolk Fæster Nielsen 

 
Bestyrelsen består herefter af de ovennævnte samt af følgende medlemmer, som er på valg i 2023: 

• Sara Kordt Aurvig 
• Mai Schønemann Jensen 
• Anne Louise Grønlund Christensen 
• Mikkel Haugaard Windolf 

 
8. Eventuelt 

Der blev foreslået fra salen, at bestyrelsen kunne overveje at søge A.P.Møller fonden til fremtidig forskønnelse af vores historiske bygninger. 
Der var en kort drøftelse af andre fonde også, samt af hvordan forældre kan bidrage til eventuel fundraising. 
 


