
Nyborg Friskole, Tværvej 9, 5800 Nyborg – skolekode 449009 – tlf. 65317671 

 

Referat af generalforsamlingen, torsdag den 25. april 2019, kl. 17,00 

 

 

Fremmødte: 26 heraf 19 stemmeberettigede og 1 fuldmagt. 

 

Formanden bød velkommen til den 23. ordinære generalforsamling. 

 

1. VALG AF DIRIGENT 

Ad 1. 

Bestyrelsen foreslog Hans Henrichsen. Hans Henrichsen blev valgt. Dirigenten konstaterede, at 

generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indvarslet samt beslutningsdygtig, og at dagsordenen 

var i overensstemmelse med vedtægterne.  

 

2. BESTYRELSENS BERETNING    

 

Ad 2. 

 

Formanden Christina Lyngbakke Larsen indledte bestyrelsens skriftlige beretning med at sige, at 

2018 har været et skelsættende år, idet både skoleleder Bent Gangelhof og viceskoleleder Marianne 

A. Rasmussen ønskede at gå på pension, og at bestyrelsen derfor har været i arbejdstøjet ud over det 

sædvanlige med ansættelse af nye ledere. 

 

Formanden fremlagde herefter bestyrelsens mundtlige beretning, som uddybede den skriftlige 

beretning mht. 

 

  Præsentation af bestyrelsen og bestyrelsens opgaver 

  Kontaktpersoner 

  Udvalg: 

       Trivselsudvalg 

       Ansættelsesudvalg 

       Bygningsudvalg 

  Skole og elever 

  AUT 

  Børnehaven 

  Økonomi  

  Bygninger og faciliteter - facaderenoveret 

  Visioner 

 

Bestyrelsens skriftlige beretning er tilgængelig på skolens hjemmeside.  

  

Formanden sluttede beretningen med at sige, at bestyrelsen glæder sig over at have en god og 

velfungerende skole, men at de også er meget bevidste om, at ingenting kommer af sig selv. Vi ved, 

at vi har et dygtigt og engageret personale og en stærk ledelse, som alle gør en uvurderlig indsats 

for skolen, og det er vi taknemmelig for. Uagtet dette så kan vi ikke hvile på laurbæerne, så derfor 

har vi i slutningen af 2018 og i begyndelsen af 2019 igangsat et visionsarbejde, som vi glæder os til 

at arbejde videre med og håber at kunne berette meget mere om dette til næste generalforsamling. 

Det har været en fornøjelse at være i bestyrelsen i år, og vi kender hverandres kompetencer, så vi 

bedre kan få løst diverse tiltag. 

 



Til slut fortalte Christina om tilsynsrapporten, og forespurgte om der var nogen, der ønskede 

rapporten oplæst. Det var der ikke 

 

Herefter takkede formanden bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde. 

 

Dirigenten opsummerede formandens beretning i korte vendinger, og spurgte herefter om der var 

spørgsmål fra salen. 

 

Det var der: 

 

Troels Stenstrøm Kristiansen havde den holdning, at ansættelsesprocessen om ny skoleleder havde 

taget alt for lang tid, og at der i den forbindelse manglede information til forældrekredsen. 

Herudover var opfattelsen, at da man allerede havde en intern kandidat i Kenneth Bukhave, så 

kunne processen sagtens være gået hurtigere. Formanden Christina Lyngbakke Larsen svarede 

hertil, at inden ansættelsesprocessen kunne igangsættes, så skulle der være afholdt 

generalforsamling, så man havde en beslutningsdygtig bestyrelse. Bestyrelsens holdning er også, at 

man i disse situationer er nødt til at følge ansættelsesprocedurerne på skolen ved at slå stillingen op, 

idet bestyrelsen skal sikre sig, at skolen får den bedste skoleleder. At det til sidst endte med 

ansættelse af Kenneth Bukhave viste jo blot, at han var den bedste til jobbet, og vi er glade for at 

have ansat Kenneth, og glæder os til samarbejdet. Det er bestyrelsens vurdering, at den valgte 

ansættelsesproces var den rigtige måde, hvor vi kunne sikre, at skolen fik den helt rigtige 

skoleleder.  

 

 

Herefter forespurgte dirigenten, om der var flere spørgsmål fra salen, måske omkring den nye 

vision. Troels Stenstrøm Kristiansen synes ikke, at man skal kæmpe for at få en 10. klasse til 

skoleåret 2020/21, hvis man ikke kan tilbyde noget bedre end 10. kl. centret, men blot konstatere, at 

tiden er løbet fra en 10. kl. på Nyborg Friskole. Formanden Christina Lyngbakke Larsen svarede, at 

det netop også var bestyrelsens opfattelse, og at 10. klasserne måske også skal overgå til erhvervs- 

skolerne, og så løser det så sig selv. Hvis vi alligevel opretter en 10. klasse, så er det fordi der 

måske er et marked for elever, som ikke føler sig tilpas i større centre, men måske hellere vil gå i et 

lille beskyttet miljø. 

 

Der var ikke flere spørgsmål fra salen. 

 

Generalforsamlingen tiltrådte og godkendte herefter beretningen uden afstemning. 

 

 

3. FORELÆGGELSE AF DET REVIDEREDE OG GODKENDTE ÅRSREGNSK 

AB 2018 TIL ORIENTERING  

Ad 3. 

Regnskabsfører Ulla Stenstrøm fremlagde og gennemgik årsregnskabet og balancen pr. 31. 

december 2018. 

 

Der var et spørgsmål fra Steen Johansen om skolens egenkapital og overskud. Formanden Christina 

Lyngbakke Larsen svarede at overskudsgraden skal være ca. 5%. Størrelsen er dog et parameter, der 

vil indgå i det igangværende visionsprojekt, herunder i forhold til eventuelle overvejelser omkring 

en eventuel renovering af bygningsmassen o. lign. 

 

 

 



4. FORELÆGGELSE AF DET VEDTAGNE BUDGET 2019 TIL ORIENTERING   

Ad 4 

Regnskabsfører Ulla Stenstrøm fremlagde budgettet til orientering. 

 

5. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER   

Ad 5. 

På valg var 4 bestyrelsesmedlemmer: Christina Lyngbakke Larsen, Karsten Godiksen, Martin 

Storm van den Brekel og Rasmus Rovelt Andreasen.  

 

Dirigenten fortalte, at alle forud for generalforsamlingen havde tilkendegivet, at de ønskede at stille 

op til bestyrelsen. Herefter forespurgte dirigenten, om der var øvrige tilstede i salen, som ønskede at 

stille op til bestyrelsen. Det var der ikke, herefter blev det konstateret, at følgende var valgt til 

bestyrelsen uden afstemning: Christina Lyngbakke Larsen, Karsten Godiksen, Martin Storm van 

den Brekel og Rasmus Rovelt Andreasen.  

 

 

6. VALG AF 2 SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN   

Ad 6.  

Troels Stenstrøm Kristiansen og Morten Søe stillede op. Følgende blev valgt:  Morten Søe (1. 

suppleant) og Troels Stenstrøm Kristiansen (2. suppleant).    

 

 

7. INDKOMNE FORSLAG 

Ad 8. 

Der var ikke indkommet forslag til behandling. 

 

 

8. EVENTUELT 

 

Ad 9. 

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål under eventuelt. Det var der ikke. 

 

Herefter takkede dirigent Hans Henrichsen for god ro og orden under generalforsamlingen og gav 

ordet til formanden. 

 

Formanden afsluttede generalforsamlingen med at takke dirigenten og de fremmødte, og ønskede 

herefter bestyrelsesmedlemmer og suppleanter tillykke med valget. Til slut også en tak til ledelsen 

og hele personalet.  

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 18.15. 

 

 

Som dirigent 

 

___________________ 

Hans Henrichsen 

 

 

 

Nyborg, den 25. april 2019 

Ulla Stenstrøm (referent) 


