
                                                                                                                                                                          

Referat generalforsamling Brændstrup Kristne Friskole onsdag d. 28.4.21.  

1. Velkomst og indledning  

2. Valg af ordstyrer og referent. 

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

3. Valg af stemmetæller(e).  

Peter Thorsen blev valgt som stemmetæller. Det lidt utraditionelle valg blev begrundet i de 

tekniske udfordringer, der er med valget, i og med det foregår online; og det er Peter den 

mest driftsikre i. 

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

I 2020 har bestyrelsen afholdt 6 møder plus en generalforsamling og et fællesmøde oveni. 

Der har også været nogle interne møder om situationen omkring skolelederens sygdom. 

Bestyrelsesmøderne begynder med en indledning og fælles bøn. Det gøres skiftevis. Derefter 

er der godkendelse af dagsorden med alle de forskellige punkter, som drejer sig om skolens 

ve og vel. 

I bestyrelsen er der 5 medlemmer: 

Martin Petersen fra Hygum, Carsten Madsen fra Gram, Gitte Paulsen fra Gram, Carsten 

Clausen fra Brændstrup og Sander van de Belt fra Gram, som er formand 

 

Hvad skete der i 2020? 

I januar var Peter stadig konstitueret skoleleder da Ebbe var stadig sygemeldt. Corona var 

langt væk dengang som en eller anden sygdom i Kina. 

Året startede som vanligt  med et fællesmøde i januar med ansatte og bestyrelsen. Det er et 

lidt afslappet møde med fællesspisning og lidt aktuelt; Christel Aagaard var inviteret for at 

fortælle lidt om sin opgave som tilsynsførende. 

I februar kom Ebbe tilbage på skolen. 

I marts var hele Danmark pludselig i lockdown. Der blev hurtigt sat hjemmeundervisning i 

gang. Der blev udtrykt stor ros til skolen for en så hurtig omstilling i en så usikker og spæn-

dende tid. 

Efter påske startede skolen lidt op igen med meget udendørs undervisning. 

Samtidig blev Ebbe igen sygemeldt, og Peter trådte til igen. 

Da det viste sig at Ebbes sygdom var langvarig, blev bestyrelsen sammen med Ebbe enig 

om, at Ebbe skulle stoppe som skoleleder. 

Bestyrelsen skulle finde en ny skoleleder. Bestyrelsen drøftede sagen indbyrdes og havde 

også tæt kontakt med Hans Jørgen Hansen fra FKF. 

Drøftelserne var omkring, hvorvidt der skulle en helt fremmed til som ny skoleleder, med 

deraf følgende  stillingsopslag i avisen og på de sociale medier, eller om Peter, som gjorde 

sit arbejde som konstitueret skoleleder godt, og som bestyrelsen klart mærkede, at personalet 

bakkede op om, skulle fortsætte.  

Så fik bestyrelsen  en god snak med Peter om det og der blev enighed om, at  han blev ny 

skoleleder. 

Tak Peter, at du ville stille op til denne stilling. 

Derefter kom der lidt andet på dagsordenen igen. 

Legepladsen er blevet fornyet sidste vinter, det er da blevet rigtig godt, og  børnene  elsker 

det. 



Bsaren blev aflyst pga. corona, børnene blev sendt hjem igen lige inden jul, og en afskedsre-

ception kunne ikke afholdes for Ebbe; bestyrelsen håber, at den snart kan afholdes, når reg-

lerne er lidt mere lempet. 

Bestyrelsen takkede  Ebbe og Lisbet for indsatsen på skolen. Da Ebbe startede for 14 år, var 

der ca. 80 elever og færre bygninger, og bestyrelsen ser med taknemmelighed tilbage på, 

hvad Ebbe har været med i. Skolen er i dag en pragtskole med ca. 160 elever; tælles førsko-

len med er der næsten 175 elever. 

Der er en god personaleflok, og bestyrelsen har en stor fornemmelse af, at alle ansatte gerne 

vil skolen og eleverne. 

Der ser pænt ud udvendig og indvendig. Tak for det, Ebbe. 

Der blev udtrykt tak til Irene Jefsen, som i mange år har været medarbejderrepræsentant i 

bestyrelsen; Kristian Larsen har overtaget den opgave – tak til Kristian fordi han vil det. 

Der blev udtrykt tak til Elisabet Lund for de år, hun har været souschef og tak til Hanne Jør-

gensen, som var villig til at blive ny souschef. 

Derudover blev der sagt tak til alle ansatte og til de frivillige, som gerne hjælper til, og tak til 

forældrene som sender børnene til skolen, hvis ikke de udviste den tillid at sende deres børn, 

så havde vi ikke haft den skole, som vi har i dag. 

 

Der var ingen spørgsmål til beretningen. 

 

Beretningen blev godkendt 

 

5. Orientering v/skoleleder Peter Thorsen  

Elever:  

Vi startede skoleåret op med 154 elever og er lige nu på skolen 175 elever, pga. en førskole 

med 13 elever.  Vi har en forventning om at være ca. samme antal næste skoleår. Det er en 

vild udvikling, hvis man ser tilbage på de foregående år og vi må bare være vildt taknemme-

lige for at vi er så privilegerede i forhold til den søgning der er til skolen.  Hvis man ser på en 

graf og laver en såkaldt tendenslinjer over udviklingen, kan man kun glæde sig over progno-

sen. Samtidigt er der også to ting man helt naturligt er nødt til at forholde sig til:  

1) Hvor mange elever kan/skal vi være? Vi har en max grænse på de enkelte klasser (0-2: 

16, 3-4: 18, 5-6: 20, 7-9: 22) Hvis man rammer den grænse i alle klasser, giver det lige 

nøjagtigt 190 elever! Jeg tror ikke vi nødvendigvis vores mål skal være at ramme den 

grænse. Målet for skolen er ikke at være mange, men derimod at være tro imod vores 

værdigrundlag:  

Vi er mere end bare en skole:  

• Vi er en kristen skole:  

Vi tror, at alle mennesket er skabt med lige stor værdi, og vi ønsker at møde eleverne 

som sådan, møde dem med det kristne livs- og menneskesyn.  

• Vi er en lille skole:  

Tryghed for den enkelte spiller en vigtig rolle. Alle skal føle sig som en del af fælles-

skabet og rummes med de forskelligheder, vi hver især kommer med.  

• Vi er en skole med høj faglighed:  

Vi ønsker at give hver enkelt elev, ud fra de forudsætninger den enkelte kommer 

med, de bedst mulige faglige kompetencer for at blive duelige medborgere i det sam-

fund, vi er en del af.    

Vi er et rigtig godt sted lige nu rent antalsmæssig, jo flere vi er, jo sjovere er det også at 

være skole, for det giver nogle muligheder rent økonomisk, som kommer eleverne til 

gavn. Samtidigt er vi ikke flere end at vi stadig kan være tro imod vores værdigrundlag.  



2) Vigtigheden af at være ydmyge i visheden om at vi er dybt afhængige af Gud. Vi skal 

være stolte og glade over at vi har en velfungerende skole med ekstremt dygtige ansatte 

hele vejen rundt – pedeller, sekretær, pædagoger og lærere. Samtidigt tror vi også på at vi 

kun er her i kraft af Guds nåde – og det giver en vis form for ydmyghed. Men samtidigt 

også en tryghed.  

  

Byggeri:  

Vi er ved at nå i mål med udvidelsen af legeområdet. Legepladsen er blevet udvidet og der er 

lavet en trappe/siddepladser op imod sandkassen. Så har vi taget vores nye motorik-bane i 

brug – det er en stor fornøjelse at se, at den bliver godt brugt i dagligdagen. Vi har fået lagt 

fliser og lavet en ekstra lille multibane til de mindre elever. Nu venter vi bare på at der kom-

mer termoplast i form af nogle forskellige spil, en stor tabel og et tastatur. Det bliver rigtig 

godt.  

Det nye idrætsdepot begynder også at tage form. Det bliver godt at kunne tage det i brug. Det 

bliver en stor fornøjelse ikke at skulle hente tingene op fra kælderen.   

  

Regnskab:  

Årets resultat viser et overskud på 404.993 kroner    

  

Ansatte:  

Vi har haft stor glæde af at have Hanna Bøndergaard ansat som vikar for Charlotte det sidste 

års tid. Tak for, hvad du har bidraget med og held og lykke fremover til dig. Så har vi også 

haft Emma Clausen ansat som tilkaldevikar, inden hun tog afsted på højskole. Også en stor 

tak til hende.   

Charlotte forventer at starte op igen til november, og det bliver dejligt at få hende tilbage på 

skolen.  

Helena skal i løbet af næste skoleår på barsel.   

Til næste skoleår har vi ansat Morten Leinum – Morten bor lige nu i Århus sammen med 

hans kone og to børn. De forventer at flytte til Sønderjylland i løbet af sommerferien. Morten 

underviser primært i matematik, naturfag og idræt.  

Vi glæder os til at arbejde sammen med ham.  

 

Corona:  

Corona har på rigtig mange måder sat sit præg på vores hverdag det sidste års tid. Og der er 

ingen tvivl om at vi også her på stedet har kunne mærke corona-trætheden. Vi startede jo no-

genlunde normalt op efter sommerferien, og fik også en god lang periode, hvor vi 

kunne have noget der lignede en normal hverdag. Vi kunne faktisk holde morgenandagt, så 

længe vi ikke sang, og vi fik også afholdt både forældremøder og skole/hjem-samtaler. Først 

i december måned, lige inden juleferferien, begyndte vi at sende elever hjem. Den 18. de-

cember blev de store elever bedt om at blive hjemme. Vi havde heldigvis forberedt eleverne 

på det og de var stort set klar til online undervisning fra første dag. Juleafslutningen blev af-

holdt for 0.-4. klasse med livestreaming for de store. Siden har der ikke været meget normalt 

over hverdagen. Vi måtte starte op efter juleferien med online hjemmeundervisning for alle 

elever, og først et par uger inden vinterferien fik vi 0.-4. klasse retur. Og for 5.-9. klasse har 

den stået på online undervisning stort set lige siden.   

Det er enormt frustrerende ikke at kunne planlægge mere end 14 dage frem. Eleverne har 

haft sværere og sværere ved at beholde gejsten – fuldt forståeligt.  

Samtidigt må jeg også sige, at jeg er vildt imponeret over, hvordan både lærere og elever har 

tacklet det her. Hvis man spurgte om vi vidste, hvad teams var for lidt over et år siden, så 

ville der ikke være mange der kendte til det. I dag er det en naturlig del af vores nye hver-

dag.   

Da vi fik de store elever tilbage på skolen hver anden uge, fandt man ud af, hvor meget man 

havde savnet at stå foran klassen, og hvor vigtigt det er for eleverne at være fysisk til stede 



på skolen. Hvor meget den fysiske kontakt mellem lærer og elev betyder. Det er jo ting man 

har taget for givet, og som vi efterfølgende skal huske at sætte pris på.  

Vi må se hvad fremtiden bringer.  

  

1.pet. 5,7: ”…kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer.”  

 

Spørgsmål: 

Der tales pt om antallet af anbragte børn og kostskoler. Har det nogen indflydelse på denne 

skoles hverdag? 

Svar: Det er ikke noget, vi har fået orientering om. 

 

6. Tilsynsrapport og valg af ny tilsynsførende 

Der foreligger endnu ikke nogen tilsynsrapport, da Christel Aagaard ikke har haft mulighed 

for at besøge skolen (pga. corona), men hun vil snart komme – og så vil der blive lagt en ny 

tilsynsrapport op på skolens hjemmeside. 

Christel har valgt at stoppe som tilsynsførende, så der skal vælges en ny.  

Bestyrelsen foreslår Anne-Marie Markussen fra Gjern. Anne-Marie er ved at uddanne sig til 

tilsynsførende, og er færdiguddannet som dette til august. 

 

Valgreglerne blev gennemgået, hvorefter der blev stemt om en ny tilsynsførende. 

 

Anne-Marie blev valgt som ny tilsynsførende efter sommerferien. 

 

7. Skolens årsregnskab 2020 ved Peter og Jette.  

Årets resultat er på 404.993 kroner. Det er væsentligt større end budgetteret med. Dette kan 

skyldes to ting:  Dels, at der er flere elever på skolen, hvilket giver et større statstilskud, dels 

at corona har sat en stopper for mange ting bl.a. lejrskoler og ekskursioner, og befordrings-

udgifter har været mindre.  Pengene ønsker skolen selvfølgelig skal komme eleverne til 

gavn.  

 

Skolen har samlet en likviditet til rådighed på 2.438.141 

Derfor skal der afholdes et møde med banken om, hvor det er bedst at pengene står, for sko-

len har jo også gældsforpligtelser – måske skal nogle af dem nedskrives. 

 

Der er lavet en omstrukturering om måden at føre budget på, så der laves et likviditetsbud-

get, så der holdes øje med, hvor meget likviditeten evt.  kommer til at stige. Endvidere vil 

man prøve at udspecificere budgettet yderligere, så der mere tydeligt budgetteres med pen-

gene i/med fagene, for at pengene netop kan komme eleverne til gode. 

Derudover er der lavet forvaltningsmål, så der er taget forbehold for en eventuel elevned-

gang eller ændring i tilskud. 

Der vil ydermere blive lavet en femårsplan for byggeri – så der er overblik over, om der er 

penge til en eventuel ændring i byggeriet. 

 

Der var ingen kommentarer til regnskabet. 

 

8. Indkomne forslag  

Der var ingen indkomne forslag 

 



9. Valg til skolestyrelsen. Kandidat: Carsten Madsen, Gram (villig til genvalg) (Carsten 

er far til Elena i 4. kl. og Esajas i 5. klasse)  

 

Carsten Madsen blev genvalgt. 

 

10. Valg af suppleant forældrevalgt: Jens Hansen (far til Tabitha Flindt, 3. klasse) 

 

Jens Hansen blev genvalgt. 

 

11.  Eventuelt  

 

Ingen punkter   

 

12.  Afslutning 

  

  


