
 

Generalforsamling Onsdag den 27. april 2022 kl. 19 i 

Samlingssalen 

 

1. Velkomst og indledning: 

2. Valg af ordstyrer og referent 

Per er ordstyrer 

Generalforsamlingen er varslet lovligt. 

3. Valg af stemmetællere 

4. Beretning fra skolestyrelsen v/formanden Sander van de Belts afløser, Carsten.. 

En engageret skole med personale – tak for det. Også tak til de frivillige. Skolen er bygget på 

det kristne livs- og menneskesyn, hvilket giver udslag også til morgenandagten hver morgen. 

Dejligt at mærke at både børn, ansatte og den der holdt andagten, var engagerede.  

Skolens elevtal er ca. 160 elever, da det er økonomisk godt for os, kan vi tillade os at lave 

nye forbedringer på stedet. Skolen står skarpt, tingene er i orden – stor tak til pedelteamet. 

Tak til Peter, som gør et godt stykke arbejde.  

Beretningen blev godkendt. 

5. Orientering v/Skoleleder Peter Thorsen 

176 elever frem mod sommerferien, da før-skole-eleverne er stødt til. Før-skolen holder til 

på loftet, gode forhold til før-skolen. Majbritt styrer før-skolen, hvilket hun gør godt og 

derved bliver overgangen fra før-skolen til alm. skolegang lettere. Der gøres meget for at 

relationerne er i orden. 

P4 spurgte en dag om hvorvidt vi havde haft fremgang, hvilket Peter kunne bekræfte. Skolen 

blev nævnt i P4: ”en af højdespringerne er Brændstup Kristne Friskole….”, hvilket var en kort 

men positiv omtale. 

Vi har gode medarbejdere – ny tilsynsførende var på besøg – Anne Marie Markussen – 

tilsynsrapporten fra Anne Marie: ” jeg kom rundt i ca. 2 klasser i timen, det gav mig et godt 

indtryk af både børn og lærere. Jeg oplevede uro ved timernes begyndelse, som hurtigt 

stilnede hen. En stor nysgerrighed hos eleverne. Jeg var til morgensang – og at skolens 

kristne grundlag kom til syne.” 

Peter fortæller om vores nye tiltag: den nye legeplads, som er skolens nye projekt. 

Vi er utrolig glade for vores udendørs faciliteter, som giver eleverne mulighed for at udfolde 

sig. 



Blandt de ansatte har vi fået ny lærer: Hanne Ewans – som er en gevinst for skolen og alle 

eleverne. Ligeledes har vi fået matematik og idrætslærer: Morten Leinum. 

2 tilkaldevikarer: Anna og Ida. – som også gør det godt. Ligeledes har vi ansat en praktikant: 

Britta Rasmussen. Hun er nu flexjobber her hos os, hvilket er en stor hjælp for både de andre 

elever og ansatte. Steffen Frederiksen er ansat i flexjob i skoleboden et par timer hver dag, 

hvilket han gør godt. 

Emma Clausen er for nylig kommet tilbage for at arbejde hos os, især da Lisbeth Larsen er 

sygemeldt lige i øjeblikket med Corona senfølger. 

Corona har fyldt en del hos os – især den manglende morgenandagt. 

Vi har haft opdelte legeområder og som alle andre blevet testet hele tiden. 

100% af de ansatte har haft Corona. 

Lige nu er vi tilbage til normal skole. 

Vedr.: krigen i Ukraine, så blev der samlet ind ved Forårsfesten – ca. 6.000 kr. – dejlig aften. 

Skolekredsen: Vigtigt at skolen har en skolekreds – ca. 30 personer skal spørges om de ville 

være skolens bagland. Peter har udsendt lidt om det at være med i en skolekreds for at 

kunne agitere for nye medlemmer, hvilket største mål er at der er nogen, som vil bede for 

skolen. 

Hvem skal sidde i sådan en skolekreds? Vigtigt at der også sidder nogle, der har sin daglige    

gang her på stedet.  

Vigtigt at man spørger ind til skolens hverdag. 

Også at man kan være med til at støtte skolen økonomisk i tider, hvor det er nødvendigt. 

1. Peters brev: ”Kast al jeres bekymring på Ham, for han har omsorg for jer” 

6. Tilsynsrapport 

7. Skolens årsregnskab 2021 ved Peter og Jette 

Regnskabet uddeles og gennemgås. 

Byggeplanener: vi venter ca. 3 års tid, pga. at materialeprisen lige nu er ret høj og vi håber 

det finder et acceptabelt leje – om 3 år kan vi også lægge flere penge på bordet og vi har 

mindsket vores gæld. 

Revisoren og Bestyrelsen har godkendt regnskabet. 

8. Indkomne forslag 

9. Valg til skolebestyrelsen. Kandidat: Gitte Pausen, Gram(villig til genvalg)(Gitte er mor til 

Peter i 7. kl.) 



Gitte er velvillig til genvalg. Tak til Gitte, som blev valgt på baggrund af det store fremmøde 

af forældre. 

10. Valg af suppleant forældrevalgt. 

Niels Thomsen 

Forældrene vedtog at Niels bliver suppleant. 

11. Eventuelt 

Lisbeth glæder sig over at skolekredsen prøver at blive bevaret, at der stadig er nogle, der 

føler et ansvar. 

12. Afslutning og kaffe 

Carsten slutter med 1. Peter 5 fra vers 2:”vær hyrde for Guds hjord – ikke under tvang, men 

glad og gerne” 

 

 

 


