
Generalforsamling den 25. juni 2020  

Dagsorden 
 

1.Velkomst v/skolebestyrelsesformand Christian Jørgensen  

Christian Jørgensen byder alle velkomne.  

2. Valg af dirigent  

Johannes Thomassen 

3. Valg af referent  

Gitte Nordborg Jørgensen  

4. Valg af to stemmetællere 

Anna Pedersen og Fanni Olesen  

5. Tilsynsførendes beretning  
Dot som er tilsynsførende på FV, beretter om skolen. Der er igennem årene sket et løft, og der er 
sammenhæng.  
Beretningen kan læses på Skolens hjemmeside.  
Dot har fulgt undervisningen, og hun ser at børnene har forståelse for undervisningen – skolens 
intention kommer til udtryk i dagligdagen.  
Visionen for skolen – det skal holdes for øje. Hvad er det vi vil?  Det er vigtigt, at vores vision bliver 
holdt meget for øje.  
Lydt til fornuftens stemme.  

  
Der er ingen kommentar og derved er beretningen godkendt.  

6. Valg af tilsynsførende  

Bestyrelsen ønsker punktet flytte til efter punkt 11. Dette kan ikke lade sig gøre da den 
tilsynsførende ikke har tid til at blive.  
Vi gennemfører punktet.  
Der er ikke andre forslag.  
Dot genvælges.  

7. Formandsberetning v/bestyrelsesformand Christian Jørgensen  

Formanden Christian Jørgensen fremlægger årsberetning.  
Hans fulde beretning kan læses på skolens hjemmeside.  

 



Kommentarer til Formandsberetningen: 

Conny Nielsen – stiller spørgsmål vedr. årsregnskab – Hvad er begrundelsen for, at Livstræet på 
nuværende tidspunkt skal undvære en daglig leder grundet en administrativ påtale/ væsentlige 
bemærkning? 
Christian - Der skal benyttes et administrativt værktøj, som man ikke har været enige om.  
Værktøjet er en beslutning, der er truffet for længe siden og dette er ikke imødekommet.  
Conny Nielsen - roser Livstræet og kan ikke se grunden til at man sætter dette på spil over en 
administrativ fejl.  
Klaus W Kristensen – spørger om time regnskab og lønregn føres her på skolen?  
Timeregnsab føres på skolen det andet i Livstræet svarer bestyrelsen.  
Klaus W Kristensen - Burde der have taget fat på problemet tidligere?  
Rune Hust - Der har været taget hånd om det siden sidste generalforsamling.  

Kim Bak - Vi er et firma med to adresser – det er kun forældrekredsen der må stemme han mener 
vi har et A hold og et B hold.  

Jan Nielsen – Siger at Knud Erik, Spurgte sidste år om han måtte stemme, hvortil svaret var at alle 
må stemme. Dette er ikke korrekt og dette var jo en fejl sidste år.    

Klaus W Kristensen - Takker for at børnehaven måtte komme til Vellev i sin tid – Han er stolt over 
at se hvad det er blevet til, men han er rasende over det der er sket de sidste 6 måneder.  

Helle Nielsen - Var med til at byde velkommen dengang – Helle siger der er kæmpet og hver sten 
er vendt i denne situation.  

Anna Pedersen – Har ingen børn på skolen mere, men hun roser den nuværende bestyrelse. 

Pernille Kristensen – Hun sætter spørgsmålstegn ved hvorfor andre institutioner kan få godkendt 
deres regnskab, når Livstræet ikke kan.  
Lars Fra Livstræet spørger, hvorfor man ikke har valgt at ansatte en ny revisor –  
Rune siger, at det er den samme revisor som vi altid har brugt. Der var allerede sidste år nævnt 
dette problem.  

Heidi Westermann - undre sig over, at det har været sådan de sidste 6 år og hun undre sig over 
problemet kommer frem nu?  

Rune Hust - forklarer at revisoren gav os en chance allerede sidst år – Livstræets daglige leder 
lovede sidste år, at der ville komme styr på det.  

Beretningen godkendes af generalforsamlingen. 

8. Skolelederens beretning v/skoleleder Mette Lindebjerg 

Da Mette Lindebjerg ikke er til stede ved aftens generalforsamling – oplæses årsberetningen af 
vice-leder Anna.  



Anna fremlægger årsberetning for skolen. Hendes fulde beretning kan læses på skolens 
hjemmeside.  

Beretningen godkendes af generalforsamlingen. 

 9. Livstræets beretning v/afdelingsleder Leif Mårtensson  

Oplæses af Pia Gadensgaard – formand for Forældrerådet i Livstræet. 

Hans fulde beretning kan læses på skolens hjemmeside.  

Beretningen godkendes af generalforsamlingen. 

Kommentarer: 

Pia Gadensgaard – følelserne sidder på uden på tøjet, personalet er sygemeldt, og de har et stort 
ønske om at punkt 12 godkendes. Der ønskes at ændringerne samles med det samme og 
underskrives og offentliggøres dem med det samme.  
De ønsker en pause i den nuværende generalforsamling så dette kan gøres og der kan stemmes 
efter.  
Pia - har ondt i maven hverdag, når hun skal aflevere sit barn til en fremmede pædagog hverdag. 
Hun frygter, at der ikke er nogen institution efter ferien hvis ikke ændringerne sker nu.  

Klaus W. – dette er ikke en kommentar, men at det er et indkommen forslag fra Forældrerådet. De 
ønsker at vedtægtsændringerne skal, ske med i ikrafttrædelse allerede fra i aften og ikke med start 
fra næste år.  

Svend Fjeldmark - mener at den beslutning der skal tages, er meget vigtig.  
Vi kan ikke ændre på de vedtægter der og derfor vil han gerne at der laves en ændring trods lov. 
Han mener at det skal repareres i aften og at vi skal gå herfra som, en lejr.  
 

Der holdes en pause på 10 min, hvor bestyrelsen går for sig selv.  

Rune Hust forklarer at de har talt med Ole karl fra Friskole foreningen. Han er rådført og det er 
ikke muligt, at efterkomme ønsket om ændringer i aften og det er vi nødt til at forholde os til.  

Pia Gadensgaard ønsker at der indkaldes til en ekstra ordinær generalforsamling, hurtigst muligt. 

Dette kan hun ikke, men hun ønsker at bestyrelse gør dette.  

Klaus W Kristensen spørger om der er stemning for en ekstra generalforsamling? 

Per Hust - mener at det skal være den nye bestyrelse, der skal vurdere om der skal en ekstra 
ordinær generalforsamling til. 

Vi fortsætter generalforsamlingen med de nuværende vedtægter og den nye bestyrelse kan 
indkalde hvis de finder dette nødvendigt. 

Svend Fjeldmark mener at alle skal have lov at stemme så det ikke opdelt.  



Henrik Andersen – Mener at man skal lave en vejledende afstemning så alle har mulighed for at 
afgive deres stemme.  

Kim Hammershøj – Forstår ikke at alle ikke må stemme om alt dette har altid været byens DNA – 
Hvorfor skal vi lige nu have den diskussion om hvem der må stemme. Det har altid været skolens 
ånd alle må stemme.  

Klaus W Kristensen – Mener ikke at den tidligere generalforsamling har været lovformelig og 
bestyrelsen derved heller ikke har ikke været lovlig.  

Phillip – Vedtægter er et juridiske dokument – det er muligt, at der er sket fejl, men vi skal gå mod 
lovgivningen.  

Henrik Høgh – Den nuværende bestyrelse eksisterer ikke da sidste år ikke var lovformelig??  

Ines P - Det er muligt at der sket fejl sidste år, men lad os nu følge den nuværende og se fremad.  

Conny Nielsen – er enig vi skal følge vedtægterne- hun henholder til at stemmereglerne ikke 
medsendt i indkaldelsen. Og at vi derfor IKKE skal gå videre i aften, da hun ikke mener at 
indkaldelsen er lovlig.  

Johannes foreslår at vi skal stemme om vi skal fortsætte eller om vi skal stoppe. 
  
Frank Andersen – Spørger om det ændrer på noget vedr. den suspenderende leder.  
 
Christian Jørgensen – Svarer at han ikke må svarer på dette og forklarer at det er frivillige 
mennesker, der sidder og gør deres bedste til hvert eneste møde og hver eneste sag. 

Randi Jensen:  
Respekt til bestyrelsen, vi skal passe på at det ikke bliver personligt. Hun mener der køres med 2 
dagsordner i aften. 
Livstræet – har en dagsorden – de vil gerne have Leif tilbage som leder og de vil gerne have en 
skole.  

Britt – mener ikke at det er andet end administrativt fnidder, og mener ikke at Christian har 
forståelse for deres situation i LT.  
Christian- vil også gerne have Leif tilbage, men der er regler, der skal overholdes og det er ikke 
småting, der ligger til grund for denne situation. Kæmp nu og find en løsning.  

Conny Nielsen- deler frustration og vil gerne have Leif tilbage. Hun påpeger, at der er fejl fra alle 
ikke kun Leif, vi begår alle fejl.  

Svend - kommer med et løsningsforslag – Leif skal være god til det han er god til og det er børn – 
Man kunne ansætte en Souschef som kunne varetage de administrative opgaver og samtidigt 
oplæreres af Leif og alle er glade.  

Johannes lukker nu denne.  



Vi stemmer om vi skal fortsætte på trods af mangler i indkaldelse JA eller NEJ  
 Der stemmes og resultatet er –  
JA = 75 
NEJ = 7   
Blank = 1 

10. Fremlæggelse af revideret og godkendt regnskab v/kasserer Rune Hust  

Rune fremlægger regnskabet. Dette kan ses offentlig. 
Der er uddelt eksemplar til alle tilstedeværende.  

Knus Erik – er glad for at der er set på afdrag – vi har en god sund virksomhed.  
Sidste år satsede man på at have 100.000 i overskud i år og det er flot at ramme, det man regner 
med. 

Ingen yderligere kommentar og regnskab punktet er godkendt.  

11. Fremlæggelse af vedtaget budget v/kasserer Rune Hust  
Budgettet gennemgås af Rune Hust. 
Ønsker man efterfølgende at se dette kan man henvende sig på skolens kontor.  
Der er uddelt et eksemplar til alle. Der er ingen yderligere kommentarer – Budgettet er godkendt. 

 

 

12. Vedtægtsændringer (se bilag 1)  
Johannes læser forslaget ændringerne op. Disse kan ses i indkaldelsen til generalforsamlingen. 
Bilag.  

Ines P – appellere som en del af LT at de nye ændringer vil give mere lighed.  
Randi – opfordre til at man ser på mennesket man stemmer på og ikke hvem man kender, når 
man stemmer. Så man ikke altid stemmer folk ind fordi det er nabo eller etc...  
Enige – 27  
Uenige -16  

 
13. Indkomne forslag a. Mistillidsvotum til bestyrelsesmedlem  

Der er gennemgået mistillidsvotum ved forældrekredsen.  
De forskellige parter er hørt og der skulle efterfølgendes stemmes om hvorvidt mistillidsvotummet 
skulle træde i kraft eller frafalde. 
Stemmerne faldt  
Enige = 12 
Uenige = 24 
Blanke = 3 
ugyldig = 1  



Mistillidsvotummet er herved frafaldet.  

14. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jfr. §3, stk. 3 og 4 a.  

På valg er:  
1. Helle Nielsen (modtager ikke genvalg)  
2. Anne Lise Mortensen (modtager genvalg)  
3. Rune Hust (modtager genvalg)  
4. Christian Jørgensen (modtager genvalg)  

Skolekredsen –  
Michelle Boye Møller    
Ines Pache  

Michelle præsenterer kort sig selv.  Det samme gør Ines Pache.  

Stemmerne falder således:  
Michelle = 52 stemmer 
Ines = 32 stemmer  
Michelle er med i Skolebestyrelsen.  
Ines vælges som suppleant.  

Forældrekreds 
Rune Hust   
Christian Jørgensen  
Annelise Mortensen  
Dennis Drejdal  
Randi Jensen  
 

Stemmerne falder:  
Rune 36 
Christian 25 
Annelise 15 
Dennis 27 
Randi 23 

 

I bestyrelsen er nu: 

Christian Jørgensen   
Rune Hust  
Dennis Drejdal 
Michelle Boye Møller 

 



15. Valg af suppleanter, jfr. §3, stk. 4  
Suppleanter  

Opstiller  
Helle, Randi og Anders 
Stemmerne falder  

Helle 23 
Randi 23 
Anders 31 
 

1. suppleant = Anders 
2. suppleant= Randi  

 

16. Eventuelt  

En del er gået fra generalforsamlingen. 

Kl. er 00.15 – Der bringes ikke yderligt op på evt. Tak for aften.    

 

 

----------------------------- 

Dirigentens underskrift 


