
 

Protokol for ekstraordinær generalforsamling på VESTBYEN friskole, 31. januar 2023 

 

Ekstraordinær generalforsamling er afholdt den 31. januar 2023 kl. 19:00 på Vestbyen Friskole, Alstrupvej 9, 

7500 Holstebro. 

På generalforsamlingen deltog 18 personer, herunder medlemmer af skolebestyrelsen og den indstillede 

kandidat til stillingen som ny skoleleder. 

 

1. Valg af dirigent og referent 

Skolebestyrelsens formand Christian Wegeberg byder velkommen til generalforsamlingen. 

Simon Bach Nielsen vælges til dirigent og referent. 

Simon konstaterer, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt den 17. januar 2023 via skoleintra. 

 

2. Bestyrelsens indstilling af ny skoleleder 

Christian Wegeberg indstiller Christian Salmansen som ny skoleleder for Vestbyen Friskole. 

 

Christian W. orienterer om ansættelsesproceduren: 

  

Ansættelsesudvalget bestod af seks personer, en lærer, en pædagog, den konstituerede skoleleder, 

skolebestyrelsens formand og to bestyrelsesmedlemmer. 

I det samlede ansøgerfelt blev fire kvalificerede kandidater indkaldt til samtaler. Efter samtalerne blev to 

kandidater udvalgt til anden samtalerunde.  

 

Et enigt ansættelsesudvalg indstiller på baggrund af ansættelsesproceduren Christian Salmansen som ny 

skoleleder.  

Ansættelsesudvalget har søgt en kandidat med forståelse for og evne til at realisere skolens visioner for den 

strategiske, personalemæssige og økonomiske ledelse.  

Udvalget har vurderet, at Christian Salmansen til fulde besidder de personlige og faglige kvalifikationer til at 

videreføre disse visioner.  

Det har ikke haft afgørende betydning for udvalgets indstilling, at Christian Salmansen er lokalt bosiddende 

i Ellebæk, men det glæder bestyrelsen at indstille en yderst kompetent kandidat, som samtidig er en del af 

lokalsamfundet. 

 

Christian Salmansen fik herefter ordet og gav en kort præsentation af sig selv og sine overvejelser omkring 

sit kandidatur.  

 

Generalforsamlingen fik herefter mulighed for at stille uddybende spørgsmål til bestyrelsen. 

Generalforsamlingen havde ingen spørgsmål. 

 

3. Ansættelse af ny skoleleder 

En enig generalforsamling tiltræder med bifald bestyrelsens indstilling om at ansætte Christian Salmansen 

som ny skoleleder for Vestbyen Friskole med start den 1. marts. 



 

 

4. Eventuelt 

Ingen bemærkninger. 

 

Afslutningsvist takkede bestyrelsesformand Christian Wegeberg for aftenens fremmøde. 

 

 

Onsdag den 1. februar 2023. 

 

Dirigentens underskrift:    

   Simon Bach Nielsen 

Laubsvej 92 

7500 Holstebro 

 


