
 

Protokol for generalforsamling på VESTBYEN friskole, 31. august 2020 

 

1. Valg af dirigent og referent 

Skoleleder Martin Stærmose byder velkommen til generalforsamlingen. 

Simon Bach Nielsen vælges til dirigent og referent. 

Simon konstaterer, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt den 11. august 2020 via skoleintra. 

 

2. Bestyrelsen aflægger beretning 

Skolebestyrelsens næstformand Christian aflægger beretning.  

Christian fortæller om følgende emner:  

• forældreundersøgelse i efteråret 2019 

• skolens håndtering af Covid-19 

• arbejdsdage for forældre 

• Ny cykelsti bag om IC Vest 

• Kommende udvidelser af skolen:  

o Ny pavillon klar maj 2021  

o Tilbygning påbegyndes i foråret 2021 og er klar til maj 2022 

• Elevtal. Der er 270 elever på skolen. Opfordring til alle forældre: Vær ambassadører og fortæl 

de gode historier om vores skole. 

• Præsentation af skolens vision:  

”VESTBYEN friskole skal kendes på nærhed, kvalitet og et udfordrende læringsmiljø”  

Skolens vision, mission og værdier ses på https://vestbyenfriskole.dk 

• Arbejdsgruppe med bestyrelse, lærere, leder og elever arbejder med udvikling af udskolingen.  

 

Beretningen afsluttes med en stor tak til skolens ledelse, Martin og Lone for deres fortsatte kæmpe indsats, 

særligt i forbindelse med håndteringen af Covid-19.  

  

3. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering 

Skolebestyrelsens kasserer Lars forelægger årsrapporten for 2019.  

Årsrapporten er revideret af Revision Limfjord, som konstaterer, at årsregnskabet giver et retvisende 

billede af skolens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019. 

Lars fortæller, at resultatet af 2019 viser et større overskud end budgetteret. Dette er en fortsættelse af de 

første to års positive regnskaber, som også har vist større overskud end budgetteret. 

Lars kan desuden fortælle, at der også i de kommende år budgetteres med overskud og at der er taget 

højde for fremtidige merudgifter ved leje af nye lokaler/pavilloner. 

Generalforsamlingen bifalder det gode resultat. 

 

 



 

4. Skoleledelsens beretning 

Skoleleder Martin Stærmose fortæller om hverdagen på skolen.  

Martin fortæller blandt andet om: 

• Det første hele skoleår i den nybyggede VESTBYEN 

• Skolens vision, mission og værdier ud fra en række konkrete eksempler 

• En skole i vækst: 29 ansatte, 270 elever og endnu flere forældre. Væksten fortsætter med to 

nye 0. klasser i maj 2021. 

Martin takker for den store opbakning og forældrenes store engagement fx ved arbejdsdage og de mange 

svar på forældreundersøgelsen i efteråret 2019. 

 

5. Tilsynsførendes beretning 

Tilsynsførende Agner Lund kan berette, at hovedindtryk ved tilsynet er, at undervisningen i høj grad står 

mål med folkeskolens undervisning.  

Der er et positivt undervisningsmiljø for eleverne, et stort fællesskab og gode rammer for undervisningen. 

Der er gode undervisningsmaterialer og gode udendørs rammer med ny legeplads og boldbaner. Skoven på 

nabomatriklen fremhæves som et særligt godt udemiljø. 

Skolens ledelse er meget engageret og synlig og medarbejdergruppen er fagligt dygtig, udviklingsorienteret 

og meget engageret. Der opleves desuden en stor forældreopbakning. 

 

Der spørges ind til den tilsynsførendes habilitet og indflydelse på skolens drift og ledelse. Agner fortæller, at 

han ikke må vejlede om skolens drift, men alene skal føre tilsyn. Der er fastsat klare regler og rammer for 

tilsynet af Børne- og Undervisningsministeriet. Det er en naturlig del af tilsynet, at Agner giver konkret 

feedback til den enkelte ansatte.  

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældre- og skolekredsen 

 På valg:  Klavs Thonsgaard [genopstiller] 

   René Jeppesen [genopstiller] 

   Christian Wegeberg [genopstiller] 

   Lars Vestergaard [genopstiller]  

 

Alle fire bestyrelsesmedlemmer modtager genvalg uden modkandidater 

 

7.  Valg af suppleanter i henholdsvis forældrekreds og skolekreds 

Rikke Arestin og Lene Wehl er på valg. Rikke og Lene er ikke til stede på generalforsamlingen og har ikke 

forlods orienteret bestyrelsen, at de ønsker at genopstille. 

 



 

Jesper Møller-Pedersen og Anne Hovmark Eriksen stiller op som suppleanter. 

Generalforsamlingen vælger Jesper og Anne som nye suppleanter.  

Jesper og Anne er begge i forældrekredsen. 

 

8. Forslag om vedtægtsændringer v. bestyrelsen 

Martin Stærmose fremlægger på vegne af bestyrelsen. Der er tale om en række tekniske og sproglige 

tilretninger af vedtægterne, der ikke berører skolens drift. 

Generalforsamlingen vedtager ændringerne. Ændringerne er nu klar til endelig vedtagelse på en 

ekstraordinær generalforsamling.  

Bestyrelsen indkalder i nær fremtid til ekstraordinær generalforsamling for endelig vedtagelse. 

 

9. Eventuelt 

Opklarende spørgsmål og svar om den kommende tilbygnings udformning:  

Der bliver direkte adgang fra hovedbygningen til nybyggeriet. 

Både ved projekteringen af nybyggeri og i den daglige drift arbejdes der på at sikre, at personalet har den 

nødvendige plads til forberedelse, mv.  

 

 

Den 2/9-2020  

 

 

Dirigentens underskrift:    

   Simon Bach Nielsen 

Laubsvej 92 

7500 Holstebro 

 


