
 

Protokol for generalforsamling på VESTBYEN friskole, 19. april 2022 

 

1. Valg af dirigent og referent 

Skoleleder Martin Stærmose byder velkommen til generalforsamlingen. 
Simon Bach Nielsen vælges til dirigent og referent 
Simon konstaterer, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt den 1. april 2022 via skoleintra. 
 

2. Bestyrelsen aflægger beretning 

Under punktet afgives beretning af formand, Christian Wegeberg, skoleleder Martin Stærmose og 
tilsynsførende, Agner Lund. 
 
Formandens beretning 
Beretningen indledes med en præsentation af den siddende bestyrelse.  
Herefter fortæller Christian om følgende emner:  

 De nye lokaler er klar til brug  
 Vi ser fremad og planlægningen af de næste udbygninger er allerede i gang 
 Orientering om elevtal og venteliste. Der er 295 elever på skolen, og der starter 42 elever i 

førskole den 1. maj. Få pladser i indskolingen og gode ventelister i de kommende år. 
 Der er flere ressourcer til skolens SFO for de ældre (3.-4. klasse) og den får stor opbakning 
 Skolen har nu overtaget den hidtil forældredrevne juniorklub for 5. og 6. klasse og der er en 

meget stor tilslutning. 
 Skolens udeområder. Der er etableret dræn og hegn og der arbejdes med en langsigtet plan for 

udeområderne. 
 Skolens visioner for indskoling og mellemtrin. Vi vil kendes på nærhed, kvalitet og et 

udfordrende læringsmiljø.  
 Præsentation af skolen IT-strategi 
 Bestyrelsen takker skolens ledelse og ansatte for deres store arbejde. Klavs Thonsgaard takkes 

for indsatsen i sine mange år i bestyrelsen. 
 Forventninger til bestyrelsens opgaver i det kommende år:  

o visionerne for mellemtrin og udskoling 
o strategi for bygningsmasse 
o langsigtet plan for udeområder 
o forældreundersøgelse. 

 
Der stilles spørgsmål til tidshorisonterne for henholdsvis kommende byggeri og skolens køb af grund og 
bygningsmasse. 
Bestyrelsen fortæller, at arbejdet med at projektere næste udvidelse af skolen er i gang.  
Man er i den indledende projekteringsfase, hvor det klarlægges, hvordan et nyt byggeri kan udformes og 
placeres mest hensigtsmæssigt, både af hensyn til læringsmiljø, udearealer, økonomi. 
 
På baggrund af de nuværende budgetfremskrivninger er det bestyrelsens vurdering – med forbehold - at 
det kan vise sig muligt for skolen at købe grund og bygningsmasse i 2027.  
 



 

Skolelederens beretning 
Skoleleder Martin Stærmose fortæller om hverdagen på skolen.  

Martin fortæller blandt andet om: 

 Det nye byggeri. Godt samarbejde med ejendomsselskab og håndværkere. Skolen oplever en 
stor lydhørhed for skolens ønsker og forslag. Byggeriet har fulgt tidsplanen. 

 Med de nye lokaler er Indskolingen nu fyldt udbygget 
 Skolen har overtaget juniorklub for 5. og 6. klasse og takker forældrene, som har drevet 

juniorklubben hidtil. 
 De 5 visionskasser  

o åben skole 
o oplevelser 
o innovation 
o kultur og dannelse 
o forældresamarbejde 

 Udskolingen og arbejdet for at give eleverne oplevelser for livet 
 Den nye nabo, friplejehjemmet,  
 Hele den vestlige bydel er i udvikling:  

o Lokalplan er ændret og åbner for en købmand/supermarked på nabogrunden.  
o 450 husstande er godt på vej i Alstrup. 
o Friplejehjemmet er åbnet 

Vestbyen Friskole ligger centralt og er blevet ”folkets skole” i Vestbyen. 

Martin takker for den store opbakning, for lærerne og personalets indsats og forældrenes store 
engagement. 

 
Tilsynsførendes beretning 
Tilsynsførende Agner Lund fortæller om sit tilsyn med skolen ud fra tilsynserklæringen for skoleåret 2020-
21. 

Tilsynserklæringen ses på https://www.vestbyenfriskole.dk/skolen/tilsynsfoerende.html  

Overordnet set konstaterer Agner, at undervisningen helt klart står mål med folkeskolens undervisning.  

Agner fortæller blandt andet om hans vurderinger af  

 hvordan skolen har tilgået udfordringerne med covid-restriktioner 
 undervisningens niveau inden for de forskellige fagområder 
 demokratisk dannelse og elevinddragelse 

Agner fremhæver igen skolens læsevejleder. På trods af covid-19 har skolen formået at fastholde tidligere 
års høje niveau, hvilket betegnes som imponerende under de givne forudsætninger. Tilsynsførende 
bemærker, at skolen også i flere fag har fastholdt et højt fagligt niveau trods megen hjemmeundervisning. 

Skolens ledelse er meget engageret og synlig og medarbejdergruppen er fagligt dygtig, udviklingsorienteret 
og meget engageret.  



 

De har dog alle været under pres af covid-19 med skiftende retningslinjer og kort tid til at agere, manglende 
kollegialt samvær og store udfordringer særligt i nye fag. 

Agner har oplevet en stor forældreopbakning, også om hjemmeundervisningen. 

  
 

3. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering 

Skolebestyrelsens kasserer Kristina Troelsen forelægger årsrapporten for 2021.  

Årsrapporten er revideret af Revision Limfjord, som ikke har væsentlige kritiske bemærkninger til skolens 
regnskab. 

Kristina fortæller, at resultatet af 2021 viser et overskud på 1.343.702. Resultatet er lidt under det 
budgetterede overskud på 1.500.000 kr. 

Bestyrelsen begrunder resultatet ved, at det er prioriteret at tilføre flere ressourcer til blandt andet SFO og 
juniorklub. 

Der stilles spørgsmål til, hvilken betydning de stigende energipriser vil have for de fremtidige budgetter. 
Bestyrelsen er opmærksom på de øgede energipriser, særligt på el.  

Generalforsamlingen bifalder endnu et godt resultat. 

 

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældre- og skolekredsen 

 På valg:  Christian Wegeberg [genopstiller] 
   Lars Vestergaard [genopstiller] 
   René Jeppesen [genopstiller] 
   Klavs Thonsgaard [genopstiller ikke] 
 
Christian, Lars og René genvælges og Glenn Wiik vælges ind som nyt medlem i bestyrelsen ved fredsvalg 
 

Alle fire valgte er i forældrekredsen. 

  

5.  Valg af suppleanter i henholdsvis forældrekreds og skolekreds 

De valgte suppleanter ved generalforsamlingen i 2021, Anne Hovmark Eriksen og Malene Nørskov deltog 
ikke i generalforsamlingen. 
 
Generalforsamlingen vælger Rikke Noes Munch-Pedersen og Gitte Olesen som suppleanter ved fredsvalg.  
 

Rikke og Gitte er begge i forældrekredsen. 

 

 



 

6. Eventuelt 

Ingen bemærkninger. 

 

 

Den 20/4-2022  
 
 

Dirigentens underskrift:    
   Simon Bach Nielsen 

Laubsvej 92 
7500 Holstebro 

 


