
Referat af generalforsamling onsdag den 21. oktober 2020 på Udefriskolen 

Claus Mosekjær byder velkommen, der er 35 fremmødte til generalforsamlingen. 

1. Velkomstsang  

 

Udgår pga. Covid-19. 

 

2. Valg af dirigent  

 

Bestyrelsen foreslår Jes Lauridsen som dirigent og forslaget godkendes af generalforsamlingen. 

Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt og tager fat på dagsordenens 

punkter. 

 

3. Valg af referent  

 

Tina Kirk Johannesen vælges. 

 

4. Valg af 2 stemmetællere 

 

Hanne Galsgaard Larsen og Annette Mølgaard vælges. 

 

5. Rapport om eksternt tilsyn fremlægges 

 

Anders Langskov (AL) lægger ud med at fortælle, at han er Udefriskolens repræsentant og 

præsenterer derefter tilsynsførendes opgaver for os.  

AL nævner, at det kan være svært at finde noget, som er anderledes end sidste gang, men det er 

altid en fornøjelse at komme på Udefriskolen, hvor man bliver vel mødt af både børn og voksne. 

Børnene virker altid veloplagte. AL håber, at vi fastholder morgensang i denne tid, da det er en del 

af skolens dna. 

 

Ud fra de gældende paragraffer om undervisning i dansk, matematik og engelsk er udarbejdet en 

helhedsvurdering, som skal sikre at børnene er klar til en ungdomsuddannelse, når de forlader 

Udefriskolen.  

 

AL har under sine besøg observeret undervisningen, gennemgået dokumenter og kigget på 

bygningerne, haft samtaler med elever, lærere og ledelse. Det er blevet til knap så mange besøg i 

skoleåret pga. Covid-19, men AL har været på besøg 3 gange.  

 

AL fortæller, at tilsynsrapporten viser, at undervisningen er veltilrettelagt og på kompetenceniveau. 

Der benyttes en bred vifte af undervisningsmaterialer, som er opdaterede og relevante. IT indgår i 

undervisningen. Der er tydelig sammenhæng i dagligdag og målsætning gennem bl.a. fortælling og 

morgensamling med en bred vifte af emner, hvor eleverne gerne selv fortæller. Der er tid til 

fordybelse og eftertanke. Udefriskolen har et godt og trygt miljø og man er god til at tilrettelægge 



undervisningen. Børnene virker til at have mod på de forskellige udfordringer og der er altid en 

behagelig stemning, når man kommer på skolen.  

Rapporten indeholder også tolv ja/nej spørgsmål vedr. udvikling, at skolen styrker børnene, 

donationer til skolen mv.  

AL vurderer ud fra sine tilsyn, at Udefriskolen står mål med det der kræves i forhold til at give en 

undervisning der står mål med undervisningen i folkeskolen. 

 

Den elektroniske rapport kan læses i sin fulde længde på skolens hjemmeside.  

 

6. Bestyrelsen aflægger beretning 

 

Bestyrelsesformand Claus Mosekjær fremlægger bestyrelsens beretning og gør opmærksom på, at 

vi nu er langt inde i et nyt skoleår, så 2019 forekommer langt væk og det er derfor en kort 

beretning i år. 

 

I 2019 havde vi høstfest, indsamling, juleklip – og det var et godt år – dog med lidt protestere 

blandt de yngste, da det blev besluttet at fjerne Ipads fra de små klasser.  

  

SUUF var godt fremme i skoene i 2019 og det resulterede i et fint nyt legehus i børnehaven. 

Derudover blev det til 30.000 kr. i overskud fra Haze, som må siges at være et flot overskud. Tak for 

hjælpen til SUUF.  

 

Så ramte Corona i marts 2019 og den stod på online undervisning. Principperne med 

udeskoleundervisning passede os heldigvis fint. Stor tak til alle ansatte for den store omstilling – I 

gør et godt stykke arbejde. Tak til Helle og Kirsten som også har haft mange forskellige udfordringer 

– bl.a. opdragelsen af en ny bestyrelse. Tak for samarbejdet til Jessie og Ivan og tak for et godt 

stykke bestyrelsesarbejde gennem årene.  

 

7. Skolelederen aflægger beretning 

 

Skoleleder Helle Hansen starter med at takke for fremmødet til aftenens generalforsamling.  

 

Afviklingen af generalforsamlingen er blevet forsinket med et halvt år og vi er begyndt på det nye 

budget - så sidste skoleår ligger allerede langt tilbage. Men der er sket meget siden sidst – og der 

har været arbejdet med mange andre ting end det sædvanlige, efter at Covid-19 gjorde sit indtog.  

 

Forår 2019 bød på tre barsler, hvor der har været vikarer indover, hvilket har givet lidt ekstra 

arbejde ifm. oplæring. Pædagogisk læreplan i børnehaven påbegyndte, hvilket er et stort 

dokumentationsarbejde, som vi ikke kunne komme udenom - arbejdet hermed har stået på både 

før og under Covid-19. 

Man kan se tilbage på et år, hvor der blev afholdt skole-hjem-samtaler, forældremøder, forskellige 

arrangementer, høstfest, musical og en vellykket lejrskole - som vi desværre måtte aflyses i år. Vi 

havde også besøg af italienske studerende og sporet i Fabjerg blev indviet. Der blev afholdt 



arbejdslørdag – som har stor betydning for skolen og vores økonomi. Skoldkopper og influenza i 

foråret 2019 var en bekymring for de kommende konfirmander. Vi havde fredagskage og 

fællestimer. Det har været dejligt at se tilbage på et helt almindeligt år i månedsbrevene for 2019. 

 

Lige nu bruges kræfterne på at have så almindelig en hverdag som muligt. Alt personalet har været 

igennem en tid, hvor man ikke kendte morgendagen – nu kender vi dagen lidt bedre og de har 

været gode til at skabe en hverdag og struktur, som børnene kender. Morgensang foregår udenfor 

med ugens sang og fødselsdagssang. Faglighed og læring som tidligere er ikke på samme måde. Alle 

har været positive. Tak til forældrene for at få alt til fungere mht. retningslinjer – vi har rettet os 

efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer og der har været udsendt meget kommunikation og afviklet 

meget fjernundervisning. Udfordringer hen ad vejen, f.eks. da teltene ikke måtte stå samme sted i 

mere end 3 måneder, uden at kommunen skulle ansøges.  

Det sidste halve år har været udfordrende – alle er på ekstra arbejde og da børnene ikke må 

blandes som tidligere, skal der mere personale på, hvilket giver mange mandetimer.  

Spørg gerne hvis der er noget I undres over.  

 

8. Fremlæggelse af årsregnskab 

 

Viceleder Kirsten Berggren fremlægger årsregnskabet for 2019. Lidt mindre statstilskud pga. færre 

årselever. Et meget lille overskud på 2.771 kr. overføres til egenkapitalen.  

Antallet af børn er stort set det samme. Vi har modtaget tilskud for 88,7 elever i 2019. 

I 2019 er der foretaget følgende investeringer:  

Børnehave/SFO: Stole og bord til personalet, ny industri opvaskemaskine, legepladsen er renoveret, 

nye mooncars indkøbt med støtte fra SUUF.  

Skole: materialer og etablering af ny scene, reparation af tag, lejrtur til Skotland, trapperne til 

børnenes indgange er renoveret, nyt service til 100 personer, grus til indkørsel og legeplads.  

Derudover fortsat udskiftning til LED-belysning i børnehave og skole og der er brugt penge på PR og 

reklame på vores bus. 

 

Kirsten nævner, at negativ rente er en stor udgift sammen med de indefrosne feriepenge.  

 

Med hensyn til dette års regnskab er Covid-19 en udfordring, da det har betydet en stor lønudgift. 

Vi skal forvente, at der i bedste fald bliver et meget lille overskud.  

 

Regnskab godkendt. 

 

9. Godkendelse af vedtægtsændring 

I nuværende vedtægter står, at der skal indkaldelse til generalforsamling via brev. Dette ønskes 

ændret til, at der kan ske indkaldelse via skolens intranet med 14 dages varsel. Der bliver hertil 

stillet et spørgsmål om, hvordan skolekredsen vil modtage besked om generalforsamling? Kirsten 

svarer, at vi pt. kun har forældre i skolekredsen.  

Der opfordres til, at det indskrives i forretningsgangen, at skolekredsen også skal have besked.  



 

Vedtægtsændring godkendt.  

 

10. Opstilling af kandidater til bestyrelsen 

 

Jessie Vestergaard og Ivan Riis er på valg og modtager ikke genvalg. 

 

11. Forældrekredsens valg til bestyrelsen 

 

Ulla Kloster vælges. 

 

12. Forældrekredsens valg af suppleant til bestyrelsen 

 

Per Corth Poulsen vælges. 

 

13. Skolekredsens valg til bestyrelsen 

 

Jane Brokholm Mortensen vælges. 

 

14. Skolekredsens valg af suppleant til bestyrelsen 

 

Kamilla Raunsmed vælges. 

 

15. Indkomne forslag 

Ingen forslag modtaget. 

 

16. Eventuelt 

Flemming: Er der en anden måde hvorpå arbejdsopgaver kan organiseres og udføres, nu hvor 

arbejdslørdag blev aflyst? Claus: Vi vil allerede fra næste bestyrelsesmøde arbejde på, at få nedsat 

et arbejdsudvalg, som vil tage stilling.  

Anne: Tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer for jeres arbejde i bestyrelsen. 

Claus: Vi vil kigge på etablering af vuggestue og er i gang med planerne. 

Gitte: Hvad må man sige mht. etablering af vuggestue? Claus: At vi arbejder på det og ønsker at 

starte op i starten af det nye år.  

Susanne: Hvor mange børn? Helle: Det vil være en lille dagplejevuggestue, udevuggestue – vi har 

mange idéer - hvor vi vil sætte nærvær højt. Vi har omkring 7 forældrepar, som har tilkendegivet, at 

de er interesserede. Vi ved, at det bliver en omkostning i starten, men også en fødekæde til 

børnehave og skole. Vuggestuen skal etableres i børnehaven.  



Claus: Vi ønsker ikke at være konkurrenter til dagplejerne i området, men vil gerne kunne tilbyde 

hele pakken – og vi har fået flere efterspørgsler på det. Etableringen skal ske i samarbejde med 

nuværende personale. 

Helle: Det bliver ikke en stor institution. Vuggestuen skal etableres i det tidligere sognearkiv. SFO 

flytter ud og vi har kigget på muligheder for lokaler til SFO’en. Tegninger er indsendt til 

godkendelse. Claus: Der er mange godkendelser som skal være på plads.  

Kamilla: Er der plads i børnehaven? Helle: Ja det er der.  

Dirigenten runder af - tak for god ro og orden. 

 


