
 

 

  
 

Referat af ordinær generalforsamling 2. september 2021 
 

1. Valg af dirigent. 
Bestyrelsen indstiller Jessie Laugesen som vælges. Jessie konstaterer at generalforsamlingen er indvarslet rettidigt og at alle bilag er udsendt 
efter bestemmelserne i vedtægterne. Generalforsamlingen er derfor lovlig. 
Generalforsamlingen udpeger skoleleder Simon Møller Petersen som referent. 
 

2. Bestyrelsen aflægger beretning 
Formand Susanne Heerup Mortensen aflægger beretning på bestyrelsens vegne. Beretningen modtages med klapsalver og tages til 
efterretning af generalforsamlingen. 
 

3. Årsrapport for 2020 forelægges til orientering 
Statsautoriseret revisor Søren Yde præsenterer årsrapporten, som uden kommentarer tages til efterretning af generalforsamlingen. 
 

4. Budget for 2021 fremlægges til orientering 
Skoleleder Simon Møller Petersen fremlægger budget 2021. Selve budgettet tages til efterretning af generalforsamlingen uden kommentarer. 
Efterfølgende kommer der et spørgsmål fra salen omkring bestyrelsens ansvar, i forbindelse med vedtagelse af skolens budgetter.  
Spørgsmålet drøftes kort og revisor Søren Yde understreger, at ingen bestyrelsesmedlemmer hæfter personligt. 
Der udtrykkes i øvrigt fuld tryghed og tillid til budgetlægningsprocessen fra både spørger og bestyrelse. 
 

5. Skolens ledelse aflægger beretning og planer for det kommende skoleår 
Skoleleder Simon Møller Petersen aflægger beretning. Beretningen modtages med klapsalver og tages til efterretning af generalforsamlingen. 
 

6. Behandling af indkomne forslag – der er ikke indkommet forslag til generalforsamlingen 
Der var ikke indkommet nogen forslag til behandling på generalforsamlingen. 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
Der afholdtes fredsvalg til bestyrelsen, idet antallet af opstillede passede med antallet af ledige pladser i bestyrelsen. 
 
Følgende blev valgt som medlemmer for en 2 årig periode: 
 
Anne Louise Grønlund Christensen – mor til Alvar i 1.kl. og Herman i 6.kl. 
Maj Schønemann Jensen – mor til Mathias i 5.kl. og Josefine i 9.kl. 
Mikkel Haugaard Windolf – far til Karla i 1.kl. og Frida I 4.kl. 
Sara Kordt Aurvig – mor til Alvin i 0.kl. og Lia i 3.kl 
 
Følgende blev valgt som supleanter for en 1 årig periode: 
 
Leela Maria Voigt-Jalving – mor til Gry i 0.kl. og Sif i 3.kl. 
Henrik Lolk Fæster Nielsen – far til Amanda i 3.kl 
 
Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger: 
Formand: Kristian Thomas Grauengaard – far til Christiane I 4.kl. 
Næstformand: Sara Kordt Aurvig 

 
8. Eventuelt 

Simon blev spurgt om det kunne passe, at coronarestriktionerne stort set var væk på skolen. Det kunne han bekræfte og han henviste i øvrigt 
til såvel Sundhedsstyrelsens retningslinjer som til regeringens beslutning om, at corona, med virkning fra d.10. september, ikke længere 
betragtes som en samfundskritisk sygdom. Skolen afventer retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen for, hvad det konkret kommer til at betyde 
for skolens drift. 

 
Referent: Simon Møller Petersen, skoleleder 
 


