
Referat, generalforsamling d. 15/04 - 2021

Virtuelt

Til stede (fysisk): Sanne Froberg, Mette Henriksen, Inge Andersen, Signe Heuckendorff
Til stede (virtuelt): Tine Mortensen, Tania Viljoen, Heidi Christensen, Anne Pedersen, Patrick
Bols, Sigrid Juul, Pernille Vibe-Pedersen, Mie Knudsen, Christina Clausen, Kathrine Rom,
Anette Bisgaard og Susanne Rohr Konge.

1. Valg af dirigent og referent: Inge valgt til begge dele, og deltagerne melder ind via
chatfunktionen på meet

2. Bestyrelsen aflægger beretning:

Bestyrelsens beretning for Egense Friskole skoleåret 2020/2021
Efter generalforsamling 18. juni 2020 konstituerede bestyrelsen sig som følger:
Formand: Sigrid Juul
Næstformand: Signe Heuckendorff
Kasserer: Pernille Vibe-Pedersen

Sekretær: Inge Andersen
Medlem: Kathrine Korgaard Rom

Skoleåret 2020/2021 har været et år præget af optimisme trods lavt børnetal, gode og store
beslutninger; vuggestue og bus, men også corona-nedlukning igen. Vi har også fejret et flot
jubilæum for Mie - selvom du har fortjent at blive fejret meget mere og meget større end det
var muligt pga. corona.
Vi startede skoleåret med 23 børn fordelt fra 1. - 7. klasse - vi slutter det med 27. Og der er
udsigt til at næste skoleår starter med 31. Men på trods af dette kommer vi ud med et
økonomisk overskud - et lille et, men dog et overskud.
Det er ikke uvant for Egense Friskole, at børnetallet stiger og falder, men det er første gang
vi har haft så få elever, som i dette skoleår. Vi har i bestyrelsen arbejdet tæt sammen med
Sanne og medarbejderne om at løfte det. Vi har målrettet arbejdet med at promovere skolen
både i nærmiljøet og længere væk. Vi har lavet promotion tours med bussen i efteråret - det
var et initiativ fra medarbejderne, som opstod på værdidagen i august måned, vi har brugt
facebook målrettet og omdelt flyers i nærområdet. Vi er meget fortrøstningsfulde og glæder
os til de næste rigtig mange år på Egense Friskole.
Værdidagen i august bød på rigtig mange gode ideer og snakke om, hvad for en skole skal
Egense Friskole være i fremtiden, hvad er det vi kan og hvordan sikrer vi, at får alt det gode
med videre. Det var en rigtig god måde at arbejde med værdierne for skolen og samtidig
sætte konkrete projekter i søen.
Det er vores fællesskab i en nøddeskal.

En af de helt store ideer var at genåbne ideen om en vuggestue. Vi havde talt om og
undersøgt muligheden for at starte vuggestue i flere år, og bestyrelsen havde faktisk lagt
ideen ned i foråret 2020. Men på værdidagen viste det sig, at der faktisk var et behov for
mere pasning til de helt små børn i nærområdet, og der blev derfor nedsat en
arbejdsgruppe, der skulle lave en tilbundsgående undersøgelse om, hvordan vi kunne lykkes
med projektet. Arbejdsgruppen lavede et kæmpe stykke arbejde som har betydet, at vi den



1. april i år kunne åbne vuggestuen. Det første barn starter 1. maj og der allerede indmeldt
flere, der skal starte henover sommeren. Det er fantastisk!

l den forbindelse har vi ansat Anette, som nu er leder af Egense Naturbørnehus! Det
betyder, at Kasper nu er ansat som pædagog og ikke længere afdelingsleder. Alt dette er
sket i et tæt og indforstået samarbejde med Kasper. Så et stort tak til Kasper for det arbejde
du har lagt i børnehaven og fritteren de sidste 10 år og et stort velkommen til Anette - vi
glæder os til samarbejdet i fremtiden med jer begge to.
Den første skoledag i dette skoleår var også dagen, hvor vi kunne køre den første tur i vores
bus. Det var en kæmpe beslutning sidste forår at leje en bus, men hvor er vi glade for den!
Vi har netop byttet den ud med lidt mindre model, som bedre matcher vores nuværende
behov bedre. Vi har en rigtig god aftale med ham vi lejer den af, så vi ikke er bundet
økonomisk og kender alle vores udgifter til bus på forhånd.
l dette skoleår har vi også etableret et mere formelt samarbejde med støtteforeningen, som
deltager fast på bestyrelsesmøder 2 gange årligt, l år har de arbejdet med at få etableret en
junglesti ved Naturbørnehuset og dette arbejde påskønner vi virkelig meget, og glæder os til
at se det færdige arbejde.
Corona kommer vi ikke uden om - skoleåret har været særligt igen i år, hvor afstand,
hygiejne, hjemmeskole og sprit i lange baner har præget skoledagene. Vi har været skånet
for mange restriktioner, fordi vi er så lille et sted, og vi er ret stolte af, at vi kunne lykkes med
fuldt skema fra den dag de yngste fik lov at komme tilbage i skole efter nedlukningen. Vi
krydser fingre for, at det var sidste gang vi skulle opleve en nedlukning af skolen og, at vi
snart kan kigge ind i mere normale tilstande, hvor skolefester, lejrture og svømning igen kan
give en masse glæde i hverdagen.
Til sidst vil jeg gerne sige tak til alle medarbejderne, der hver dag sikrer at børnene får den
bedste dag. Tak for et virkelig godt samarbejde.
Tak til Sanne for dit evige engagement og vores nære samarbejde.
Tak til støtteforeningen, der ønsker alt det bedste for skolen og Naturbørnehuset. Det er så
skønt, at vi har fået et tættere samarbejde.
Og tak til Signe og Kathrine som ikke ønsker at fortsætte i bestyrelsen, l har leveret et
kæmpestort stykke arbejde, som er meget prisværdigt. Jeg har sat meget stor pris på jeres
inputs, engagement og samarbejde, og det ved jeg også gælder for Sanne.
Og tak til jer der deltager i aften - skolen er kun noget i kraft af vores fællesskab.

3. Skoleleder aflægger beretning:

Lederens uofficielle beretning

2020 har været et år med store beslutninger. Corona har selvsagt fyldt rigtig meget
for mig som leder, men også for jer, eleverne og lærerne. Aldrig har jeg læst så
mange bekendtgørelser og set så meget nyheder, som i det forgangne år. Og i julen
måtte vi" på den igen" - de store blev sendt hjem og efter jul fulgte resten af skolen.
Hurtigt fik vi igangsat online undervisning og lærerne og eleverne har klaret opgaven



til bravour. Heldigvis er vi nu retur og med den nye vaccineplan, så håber vi, at
næste skoleår bliver mere almindeligt.

BUS OG ELEVTAL

Foråret 2020 bød på mange udfordringer, og vi så hvor hurtig det kan gå, og
pludselig stod vi og så ind i skoleår 2020/2021 med et meget lille elevtal. Det store
frafald i elevtal var rigtig bekymrende, og bestyrelsen og jeg kiggede hinanden dybt i
øjnene og så to scenarier:
Enten skulle vi holde på pengene og håbe på, at det kunne sikre driften, eller også
skulle vi investere os ud af af det. Vi valgte det sidste og efter en del søvnløse
nætter fik vi en aftale i stand om leje af bus. Det er en bekostelig affære med bus,
men jeg havde også en klar ide om, at det var det der skulle til. Hurtig kunne jeg se,
at det gav os elever og dermed kan vi konkludere, at fra juni 2020 og til nu, har vi
haft en pæn elevtilgang og interessen for skolen er stigende . Det er rigtig flot, og et
flertal af de nye elever er kommet pga. bussen. Pt ser vi ind i skoleår 2021/2022,
hvor vi pr august rammer omkring 30-32 elever.

NYE MØBLER
Helt tilfældigt fik vi forrige sommer nye skolemøbler. Jeg var simpelthen på det
rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Jeg var til en reception, hvor jeg kommer til
bords med pedellen af stedet, og der taler de om, at pågældende skole skal have
nye møbler, og at de "gamle" skal gives væk. Jeg byder ind og i løbet af få uger, så
har vi helt kvit og frit fået nye møbler til hele skolen - det kostede dog et par tusind i
transport.

MARKEDSFØRING
Markedsføring er et område, som har været svært for os. Helt lavpraktisk, så er der
nogen, der skal have tiden til at gøre det og sætte sig ind i det. Vi har løftet opgaven
i flok og har arbejdet på et mere professionelt udseende. Både når vi annoncerer på
facebook og andre medier. Vi har haft artikler i "Vores avis" og lavet en del om på
vores hjemmeside, så den forhåbentlig er mere overskuelig. Derudover er vores bus
selvfølgelig meget markant i bybilledet. Derudover har vi vores hoodies, som er så
skønne, at mange køber flere, hvilket også giver reklame. Jeg synes, at vi er nået et
stykke, men vi skal holde os på dupperne ang. markedsføring, og det vil vi gøre.

l august mødte vi derfor ind til skolebus, nye møbler og nye ansigter. Chris valgte
efter 2 gode år på friskolen at sige farvel, og vi ansatte Patrick i hans sted. Det var et
godt valg og Patrick er trådt lige ind, og er allerede en stor del af både skolen,
fritteren og børnehaven, hvor han fra tid til anden vikarierer. Signe sendte vi på
barsel, hvor hun fik en lille pige (Astrid). Astrid starter 1. august i vores vuggestue.
Derudover har vi fra august og til nu fået ikke mindre end 6 nye elever + vi netop
forleden fik en mere til 0. klasse pr. august, så de nu er 4 elever. Det er dejligt.

VUGGESTUE



For 14 dage siden startede vi vuggestue op, og dermed kan vi nu tilbyde pasning af
børn fra 6 måneder af. Vi har i den anledning fået endnu et nyt ansigt blandt
personalet - nemlig Anette Bisgaard, som er blevet afdelingsleder af vores nye
integreret institution -velkommen til Anette. Anette er en ildsjæl og brænder for
pædagogfaget. Det mærkes i hendes tilgang til både børn og personalet. Jeg glæder
mig til vores fremtidige samarbejde, som jeg allerede nu sætter stor pris på.
Kasper har ønsket at blive pædagog og dermed fratræde sin stilling som
afdelingsleder og med vuggestuens tilblivelse blev det en reel mulighed. Jeg vil
takke Kasper for vores ledelsessamarbejde og vores snakke, hvor jeg har sat utrolig
meget pris på din evne til reflektere og sparre med mig. Du er en fantastisk dygtig
pædagog, og jeg glædes over at du nu kan hellige dig pædagogjobbet på fuld tid.

ØKONOMIEN
Det er klart, at når der d. 5. september bliver indberette! 23 elever mod 43 året år, så
giver det et negativt udfald i økonomien. Vi har derfor fået en efterregulering på
taksameteret på 404. 000 kr. Det er altså en regning, som skulle - og blev betalt pr
udgangen af 2020.
Til trods for det, så kommer vi ud med 5500 kr. i overskud i skolen, +250. 000 i

Fritteren og et ubetydeligt underskud i børnehaven på 20.000kr. Underskuddet i
børnehaven svarer til de 20.000 kr. mere som fritteren har genereret og er ikke
udtryk et reelt underskud, men fordelingen af ressourcerne, som har være flydende,
da fritter og børnehaven har været sammen.
At Fritteren har et overskud gør ikke at vi kan bruge en masse penge på fritteren, da
de penge også dækker vedligehold mv. Dog har vi et fokuspunkt om at få fritteren
tilbage på "plænen" og have fokus på ture mv.
hleldigvis er vi en sund skole med en god likviditet, og vi har de forgangne år haft
pæne tal. Derfor kan vi komme igennem 2021 uden at skulle trække på vores
kassekredit, og det tyder på at vi 5. september 2021 kommer til at indberette cirka
31-32 elever. Således ser vi ind i et regnskabsår, hvor økonomien igen er "oven
vande". Vores egenkapital er vokset til knap 1, 1 million kr. Selvom vi har penge, så
er det afgørende at vi stadig er meget nøjsomme. Som lille friskole, så kan vi ikke
låne penge, hvis noget større skulle glippe. Derfor skal vi gerne have til fx nyt fyr, nyt
tag mv.

OPSUMMERING
Vi har været et gennem et år - som ikke ligner noget andet år - det skyldes først og
fremmest covid19. Det har påvirket skolen, eleverne og jeres alles familieliv.
Derudover har året budt på frafald af elever - og tilstrømning af elever, nye møbler,
skolebus og sidste nyt er vuggestuen - så var det vist også det år. Jeg håber, at vi
ser frem mod et år nu, hvor de ovennævnte tiltag bliver implementeret, og at der
kommer en mere normal dagligdag.

TAK TIL



Tak til Bestyrelsen, l er engageret og gør et kæmpe arbejde. ! holder mig i ørene og
klapper mig på skulderen. Det gør, at jeg finder ro i min lederrolle. Samarbejdet med
jer er præget af respekt og humor - noget jeg værdsætter.

Tak til personalegruppen, som altid siger deres mening og udvikler det her sted
sammen med mig. Jeg går måske forrest, men det er jer, som er fundamentet
sammen med børnene.

Tak til støtteforeningen for den kæmpe indsats. Jeg glæder mig helt vildt til at se
junglebanen.

Sidst en kæmpe tak til alle jer forældre, som både har hjulpet med praktiske opgaver
i løbet af året og også tak for jeres opbakning gennem et år med corona og
fjernundervisning har krævet meget af jer.

4. Tilsynsførendes udkast til tilsynsrapport: Desværre har det ikke været muligt at føre
tilsyn i dette skoleår pga corona, så derfor håber vi at kunne have tilsyn og få en rapport
snarest muligt.

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til orientering: Regnskabet vises og s. 17,
18 og 19 gennemgås.

6. Vedtægtsændring: Ændring af institutionens navn til "Egense Friskole og
Naturbørnehus". Afstemning: 8 for og O imod.

7. Eventuelt: Vi holder ekstraordinær generalforsamling så snart det er muligt. Vi vil have et
forsamlingsloft på mindst 50 personer, og håber på at det kan lade sig gøre midt- eller slut
maj. Til denne ekstraordinære generalforsamling skal der stemmes om pladserne i
bestyrelsen og anden afstemning om navneændringen.
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Referat ekstraordinær generalforsamling 29.05.2021

Dagsorden:

1. Afstemning om ændring af navn
2. Valg af nye medlemmer til bestyrelsen

Antal stemmeberettigede: 23

1. Afstemning om ændring af navn (Anden afstemning):
Resultat: For: 23. Imod: O

Navneændringen er vedtaget.

2. Valg af bestyrelsesposter:
Inge Andersen bliver genvalgt til skolekredsen.
Susanne Rohr Konge bliver valgt ind
Katrine Korsgaard Rom bliver genvalgt

Jesper Hassing Askehave og Mads Heuckendorff som suppleanter.
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