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Referat fra Generalforsamlingen den 13. april 2016. 
 

EMNE KOMMENTAR 

1. Valg af dirigent Hans Erik Jensen er valgt som dirigent. Der er indkaldt rettidigt til 

Generalforsamlingen. Dagsorden sendt ud i uge 13, d. 29.03.16 

via Skolens Intranet. Vi har uge 15 nu. 

Vi er beslutningsdygtige. 

 

2. Bestyrelsen aflægger beretning Susanne Mikkelsen aflægger beretning.  

 

- Det 13. skoleår på friskolen er nu i gang. Igen i år er der sket 

store forandringer. Computere udleveret til 7., 8. og 9. klasse. De 

er ment som skoleredskab i undervisnings øjemed og er til eje 

efter afsluttet 9. klasse. 

- Der er ansat en ny pedel i en fast stilling, samt en pædagog og 

en medhjælper i en periode på 10 uger til spirerne, vi ser frem til 

at alle starter i maj. 

- Til maj starter 2. omgang med nye spirer. Det gik over alt 

forventning sidste år og succesen affødte at det faglige kunne 

startes før end tidligere, da spirerne er faldet til i august. 

- Elevtal hævet til 22 i de klasser der kan bære det. Denne 

beslutning er taget for, at sikre elevtallet fremadrettet. Færre 

børn på Nordals giver stor konkurrence med de andre skoler. 

-udvalg i bestyrelsen arbejder med forskellige områder, 

økonomiudvalget, skoleudvikling/ underudvalg PR og 

ejendomsudvalget – Alle Arbejder hver især med skolens form for 

fremtiden. 

 

-Tak til samarbejdspartnere, både forældre, medlemmer af 

bestyrelsen og støtteforeningen – især støtteforeningen skal have 

stor tak for alle bidrag og sociale arrangementer! Også tak til 

ledelsen, Anne Grethe og Helle, for godt samarbejde.  

 

Ingen kommentarer til beretningen. Årsrapport ligger på skolens 

Intranet  

3. Tilsynsførendes beretning Arne Claus Petersen læser tilsynsrapport op. Arne blev i 2012 

valgt som tilsynsførende for de næste 4 år og er i år på valg. 

Ingen kommentarer til beretningen. Beretningen ligger på skolens 

intranet. 

4. Bestyrelsen forelægger det revi-

derede regnskab til orientering 

Bernth Thaysen forelægger det reviderede og godkendte regnskab. 

Ingen kommentarer til regnskabet. 

5. Skolekredsens valg af bestyrelses-

medlemmer 

  

 

 

 

 

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer i hhv. skole- og forældrekreds: 

 

Lone Bobzin, bestyrelsesmedlem (Forældrekreds)– genopstiller  

Jørgen Jørgensen, bestyrelsesmedlem (Forældrekreds) - 

genopstiller 

Bernth Thaysen, bestyrelsesmedlem (Skolekreds) – genopstiller 

som suppleant 

Skolebestyrelsen 
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6. Skolekredsens valg af bestyrelses-

medlemmer - fortsat 

  

 

 

 

 

 

 

  

Anne Fibieger Hakanowitz (Forældrekreds), bestyrelsesmedlem – 

genopstiller som suppleant 

 

 

Indvalgt i bestyrelsen for en 2 årig periode blev: 

 

Lone Bobzin, forældrekreds 

Jørgen Jørgensen, forældrekreds 

Anne Jacobsen, skolekreds 

Tobias Stolberg, forældrekreds 

 

Bestyrelsen består desuden af: 

 

Susanne Bech Mikkelsen 

John Jepsen 

Julie Valbjørn 

 

Bestyrelsen konstituerer herefter sig selv. 

6. Skolekredsens valg af suppleanter Suppleanter er valgt for en 1 årig periode og skal altså vælges 

hvert år.  

 

Anne Jakobsen, genopstiller, men som bestyrelsesmedlem 

Tobias Stolberg, genopstiller, men som bestyrelsesmedlem 

 

Suppleanter i kommende bestyrelse er: 

 

Bernth Thaysen– 1.suppleant – forældrekreds 

Anne Fibieger Hakanowitz– 2. suppleant – skolekreds 

 

7. Skole- og forældrekredsens valg af 

tilsynsførende 

Arne Petersen er genvalgt som tilsynsførende for en et-årig 

periode     

8. Indkommende forsalg 

     

Der er ikke indkomne forslag til Generalforsamlingen.  

   

9. Nyt fra skolen ved Anne-Grethe 

 

 

 

 

 

 

- Pt 181 børn på friskolen Østerlund 

- 1. maj modtager vi 22 nye spirer. 

- 12 elever med afgangseksamen til sommer, 3 elever skal på 

efterskole. 

- 190 elever til kommende skoleår, hvilket er meget 

tilfredsstillende. 

- Ro på personalesiden, god stemning og kærlig mobning. 

- Katharina og Camilla, ansat som pædagog og medhjælper, skal 

være her i 10 uger fra 1. maj 

- Midt i maj starter den nye pedel Kim Hoffmann. Kim er 

uddannet tømrer. Han skal også være en del af kreative fag og 

SFO vagter. 

-Stor succes med de nye computere til overbygningen. Elever og 

lærere er glade for at dele af undervisningen foregår på pc. Der 

er enkelte problemer med håndteringen af computerne, der 

afføder skader, der er snakket med de store elever om hvordan 

man passer på tingene. 

- Der er blevet ryddet op i klassesættene ift. computere. Der er 

ca. 40 pc´ere der er brugbare pt. 



 
 

Skolebestyrelsen 

Friskolen Østerlund 

Karholmvej 4 • 6430 Nordborg • Tlf. 7445 4999 
kontakt@friskolen-oesterlund.dk • www.friskolen-oesterlund.dk 

 

- Nye computere skal købes til lærerne og til den kommende 7. 

klasse. 

- Nyt initiativ med ”ILDfag” - ”Innovation, læring og design”. 

Eleverne har selv været med til, at tage initiativ til indhold og 

form. Spændende og udviklende fag der styrker eleven og evnen 

til at stille sig op og fremvise sit projekt. 

- Efter sommerferien nyt tiltag i 7., 8. og 9. klasse med biologi, 

fysik og geografi i 6 timer på én dag. På sigt er det ønsket at 

modellen også skal bruges i kristendom, historie og samfundsfag. 

Musiktimer udvides til 2 timer i 6. klasse fra næste skoleår. 

- 6. april har der været indbrud i skolens container. Der er stjålet 

havetraktor, vogn og kost dertil, samt hækklippere og 

buskryddere. 

- Hatteteater for de små klasser d. 14.4 og den 21.4 detektivdag 

for de store. Begge dage er gaver fra støtteforeningen. 

- d. 13.4 har elever været på besøg på Nordborg Slots efterskole 

til extrem løb. Det var en succes. 

-Tak til støtteforeningen for gode arrangementer, gaver og 

flytningen af loppemarkedet, sidstnævnte giver god reklame og 

synlighed for Friskolen. 

- Svenstrup tager 16 elever næste skoleår, Oksbøl tager 30 

elever og friskolen Østerlund 22 elever. Dette udgør 60-70 

procent af det samlede elevtal på Nordals. 

 

10. Evt. Ikke noget til evt. 

 

 

_________________                        ____________________ 

   Hans Erik Jensen                                                                                        Susanne Mikkelsen 

        Dirigent                                                                  Formand 

 

 

 

____________________    ___________________                        _______________________ 

     John Jepsen            Anne Fibieger Hakanowitz          Jørgen Jørgensen 

     Næstformand             Sekretær        Bestyrelsesmedlem 

 

 

 

____________________              _____________________                    _______________________ 

   Julie Valbjørn         Bernth Thaysen                         Lone Bobzin 

Bestyrelsesmedlem        Bestyrelsesmedlem         Bestyrelsesmedlem 


