
Referat fra generalforsamling Brændstrup Kristne Friskole 

tirsdag d. 16. juni 2020 
 

1. Velkomst og indledning  

2. Valg af ordstyrer og referent  

Per Bøndergaard blev valgt som ordstyrer, Elisabet Lund som referent. 

3. Valg af stemmetællere  

Lars Rasmussen og Niels Kousgaard blev valgt 

4. Beretning fra skolestyrelsen v/ formanden Sander van de Belt  

I bestyrelsen har der været 8 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling og et fællesmøde med 

de ansatte. Derudover har der været lidt forskellige infomøder omkring skolelederen og corona. 

Der har været en smule udskiftning i bestyrelsen Gunhild Mortensen trådte ud og vi fik Carsten 

Madsen ind i bestyrelsen. 

 

Bestyrelsen består af Carsten Madsen fra Gram, Gitte Paulsen fra Gram, Jens Rasmussen fra 

Brændstrup, John Jensen fra Arnum og Sander van de Belt fra Gram. 

John er næstformand, Gitte skriver referat og så er jeg formand. Sammen prøver vi at gøre det 

bedste for skolen. 

Vi begynder med fællesbøn til bestyrelsesmøderne og bagefter bliver bestyrelsen informeret om 

skolens ve og vel under punkter som fx eksempel ”Siden Sidst”,  ”Aktuelt”,  ”Økonomi” og meget 

mere. 

Friskolen har pt. en statstilskud på 76%; der var sidste efterår stor usikkerhed omkring hvorvidt 

dette kunne holdes, da den nye regering havde ønsket at sætte tilskuddet nogle procenter ned; dette 

kunne give nogle økonomiske konsekvenser. 

Vi var rigtig glade for at det ikke skete, men vi er stadig afhængige af, hvad der vil ske næste gang 

det står på deres dagsorden. 

Buskørslen koster omkring 800.000 kr. Skolen har selv en bus, som er købt for halvandet år siden. 

Derudover kører Solveigs busser med 2 af deres busser. Samarbejdet fungerer rigtigt godt. 

 

Der er taget 2 klasselokaler i brug på første sal i den røde bygning. Disse 2 lokaler er totalrenoveret 

i 18/19. Med ældre bygninger bliver man aldrig færdig. Der er et stort ønske om at renovere 

kælderen i den røde bygning, denne bliver nu brugt som depot og omklædningsrum. 

 

Der er lavet en sti, så børnene kan komme mere sikkert til og fra busserne. Der er rigtigt flot lavet. 

 

Vi siger tak til Ejnar Landkildehus, som stopper her på skolen. Efter sommerferien vil Ejnar starte i 

Ølgod som skoleleder, tillykke med det, Ejnar. Tak for din indsats her på skolen Du ønskes alt godt 

fremover. 

Også tak til Katarina Voss Stensgaard. Katarina har forladt skolen i januar. Hun var først sygemeldt 

og sagde efterfølgende op. Også tak til Katharina for dit store arbejde her på skolen. 

Grethe Jepsen har været vikar for de timer, Katarina havde. Hun stopper også lige om få dage. Også 

tak til Grethe. 



Men når nogle ansatte forlader en skole, så skal der også nye til. 

Derfor har bestyrelsen ansat Lisbeth og Bruno Larsen. Lisbeth blev ansat som vikar for et stykke tid 

siden; Bruno starter efter sommerferien. 

Sussanne Hansen startede sidste sommer efter ferien som vikar, hun blev fastansat i vinters. 

Kristian Ditlevsen vil begynde som vikar efter sommerferien. 

Velkommen til jer alle her på skolen. Jeg håber I kommer godt ind i skolen både blandt børn og 

kollegaflokken. 

 

Ebbe har været syg fra november til vinterferien, hvor Peter Thorsen blev konstitueret skoleleder. 

Jette Bøndergaard arbejdede noget mere på kontoret, og Henning Thomsen tog en del af Peters 

timer. 

Men her lige efter påske er Ebbe igen sygemeldt, han venter nu igen en stor operation. 

Peter er nu igen konstitueret skoleleder. Stor tak for det - også til Jette som har taget en del ekstra 

timer. I har gjort det rigtigt godt. 

 

Det er altid rart for mig at komme her på skolen. Jeg kan se, at der bliver knoklet på at få børnene 

undervist, og at der bliver taget hånd om at alle børn har det godt, jeg fornemmer at I gør det med 

stor glæde. 

I har altid smil på læben og er det meste af tiden i godt humør. 

 

I starten af lockdown af corona var der måske lidt fortvivlelse over hvordan man skulle gribe det an, 

for ingen har prøvet det før. Som forældre var vi meget glade for, at I så hurtigt kunne finde en vej i 

denne fjernundervisning som aldrig var prøvet før. 

Efter påske begyndte Førskole til og med 5. klasse. Mange havde da forventet, at det ville blive 

kaos, men efter 2 dage fandt I allerede en god hverdag. 

Stor ros fortjener I for det. 

 

Fra bestyrelsens side vil vi også gerne være synlige for jer alle, så hvis der er noget, I gerne vil 

drøfte med os, kom så gerne til os. 

 

Til sidst vil jeg gerne sige tak til John og Jens, som forlader os i bestyrelsen, 

John har været med i bestyrelsen i 8 år. Tak for alt du har bidraget med til skolens gavn. Jeg har 

været 7 år sammen med dig i skolens bestyrelse. Når vi får mail fra dig, slutter du næsten altid med 

Guds fred til jer/dig. Det vil jeg nu også ønske til dig: Guds fred til dig og din familie.  

Jens har været 4 år med i bestyrelsen. Også stor tak til dig med alt du har bidraget med. Du har 

lovet, at du stadig passer på varmen her på skolen. Stor tak til jer 2. 

 

Der er kommet 2 nye i bestyrelsen. Det er Carsten Clausen fra Brændstrup og Martin Kjer Petersen. 

Velkommen til jer. 

Også tak til skolens bagland og for det arbejde I gør – også til skolens basar. 

 

Der var ingen spørgsmål til beretningen.  

Beretningen blev godkendt 

5. Orientering v/ konstitueret skoleleder Peter Thorsen  



Jeg står her som konstitueret skoleleder, fordi Ebbe er syg. Det har jeg gjort i to omgange. Første omgang fra 

november og så igen fra 16. april. Det har været enormt spændende. Det er et godt sted at være konstitueret 

skoleleder, for der er nogle ansatte, som er lette at samarbejde med. Samarbejdet med Jette har været trygt, 

og man er i gode hænder i det, der foregår inde på kontoret. Det er et fantastisk sted at være ansat. Folk hilser 

på hinanden om morgenen og der er en god stemning mellem dem. De ansatte gør det, der skal gøres. Der 

mangler ikke noget. Det gælder hele vejen rundt i personalegruppen. Det har været en oplevelse at opleve 

arbejdspladsen fra en anden vinkel 

Elever: 

Der har i dette skoleår været 148 elever - det er vi yderst taknemmelige for. Næste år ser vi ud til at ramme 

lige omkring 150. Det giver et snit på 15 elever pr. årgang, hvilket er et rigtig godt sted at være. Vi glæder os 

over, at der fortsat er søgning til skolen. Vi ønsker at være en tryg og overskuelig skole, hvor alle føler sig 

set og værdsat. Når der kommer nye elever, er det ofte den trygge skole, de søger.  

Vi er også en skole med fokus på et højt fagligt niveau, hvilket også er enormt vigtigt. 

Det ser ud til at vi kan starte en 0. klasse op med 14 elever, lige fordelt mellem drenge og piger. Vores største 

årgang er forsat nuværende 7. klasse, som er 19 elever. Den mindste, nuværende 6. klasse, er på 8-9 elever 

og det ser ud til forsat at være sådan (lille årgang). 

Bygninger: 

Vi nyder godt af den nye gymnastiksal (lige nu undervisningslokale pga. corona).  Normalt bliver den brugt 

til idræt for de mindste og til leg i frikvartererne. Vi tager fortsat de største elever til Øster Lindet i 

idrætstimerne.  

Der er blevet lavet en lille sti, så eleverne kan blive sat af ved fortovet og gå direkte ind i skolegården - det 

har lettet trafikken på parkeringspladsen og gjort det mere trygt at blive afleveret om morgenen - både for 

elever og buschauffører. Vi har et rigtig godt samarbejde med Solveigs Taxa som fortsat står for 2/3 af 

transporten.  

Planen om at lave en parkeringsplads på det grønne område foran den røde bygning er sat i bero, da vi 

egentligt er blevet rigtig glade for det store grønne område bag ved skolen her under corona.  

Kælderen i den røde bygning trænger til en gennemgribende renovering, med bedre badefaciliteter og nye 

fliser. Det var planen, at vi skulle have været i gang med det i år, men det blev udsat da vi lukkede ned i 

marts. 

Regnskab: 

Årets resultat viser et overskud på 416.575 kroner.   

Skolen har investeret i nye skoleborde og stole til indskolingen samt kontorstole til udskolingen, samt 

skamler til musikundervisningen. Den samlede udgift har været omkring 70.000 kroner.  Ud over dette har 

der ikke været større udgifter i 2019.   

 

Ansatte: 

Ejnar Landkildehus stopper. Vi har været glade for at have ham som kollega det sidste år. Desuden er 

Katharina stoppet. Efter en sygemelding pga. stress, valgte Katharina at sige sin stilling op. Vi ønsker for 

hende at hun må komme ovenpå igen og takker for det, hun har været for elever og kollegaer.  

Susanne er også blevet fastansat i dette skoleår. 



Også en tak til Grethe Jepsen. Grethe har været ansat som vikar for Charlotte, der har været sygemeldt i 

forbindelse med hendes graviditet siden midt i marts. Charlotte regner med at starte op i august og skal 

efterfølgende på barsel til oktober. 

Vi har i løbet af året ansat Lisbeth Larsen som vikar for Katharina, siden hun stoppede i februar. Lisbeth er 

fra 1/8 blevet fastansat. 

Derudover har vi ansat Kristian Detlevsen og Bruno Larsen - begge med start 1/8.  

Vi glæder os til at arbejde sammen med dem. 

Corona: 

Det har været en speciel tid, siden vi 11. marts lukkede skolen ned. Det har været som at starte et nyt skoleår 

op flere gange i løbet af bare et par måneder.  

Alle ansatte på skolen har vist sig helt enormt omstillingsparate (online- og udeundervisning). Vi har lavet 

fuldstændig om på skemaet med forskudte frikvarterer. I stedet for de normale lektioner, har vi haft tre 

moduler i løbet af dagen. Vi har været i skole fra 8-13. Det har givet en kortere skoledag, men samme 

mængde undervisning, pga. mindre frikvarter og ingen SFO. De store har haft onlineundervisning; efter fase 

to af genåbningen har de store elever haft undervisning på skolen hveranden dag. Det har heddet 

nødundervisning og det hedder det indtil sommerferien. Der bliver derfor også noget rent fagligt, der skal 

følges op på for de store elever efter sommerferien. Vi har også fået en masse erfaring, vi vil tage med os 

fremadrettet.  

Vi håber at kunne starte nogenlunde normalt til august. Vi har købt 36 en-mandsborde for10.000 kr. Dem vil 

vi bruge til udskolingen også for at sikre at kunne være i lokalerne, hvis en-meters reglen bliver opretholdt. 

Kristen skole 

Det er vigtigt for os at vi holder fast i at vi er en kristen friskole. I matt. 11,28 står der: Kom til mig alle I 

som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. 

Det at vi er en kristen friskole, så har det betydning i at vi møder dem og holder morgenandagt hver dag. 

Det har også betydning at vi møder den enkelte elev med et kristent menneskesyn. 

Men allervigtigst så har vi mulighed for at komme til Jesus når vi står i noget som er svært og vanskeligt, så 

kan vi komme til ham med det hele. Det er også en fantastisk virkelighed at bygge en skole på. 

Spørgsmål: 

- Er der noget positivt fra coronatiden, som I kan tage med jer og bruge? 

- Det er noget vi skal drøfte. Der er uden tvivl noget vi kan tage med. Vi er blevet tvunget ud i nogle 

andre undervisningsformer, og det kan vi tage med os 

 

6. Skolens årsregnskab 2019 ved Peter og Jette. 

Det større statstilskud i 2019 i forhold til 2018 skyldes et større elevtal.  

Det samlede resultat for året er 416.575 kroner 

Regnskabet blev godkendt 



7. Indkomne forslag  

Ingen indkomne forslag 

8. Valg til skolestyrelsen.  

Kandidat: Gitte Paulsen, Gram (villig til genvalg) (Gitte er mor til Peter i 5. klasse og 

Natashia i 8. klasse)  

Gitte Paulsen blev genvalgt 

9. Valg af suppleant forældrevalgt:  

Kandidat: Jens Hansen Flindt (far til Tabitha Flindt, 2. klasse)  

Jens Hansen Flindt blev valgt. 

10. Eventuelt  

Niels Kousgaard: I denne coronatid har jeg oplevet kollegaer, som har udvist stor villighed til at få 

undervisningen til at fungere. Derudover vil jeg bare sige, at Peter Thorsen gør det rigtigt godt som 

konstitueret skoleleder, og at jeg har tillid til Peter som konstitueret skoleleder. 

11. Afslutning 

 


