
 

Generalforsamling i Sundby friskole tirsdag den 28. april 2015 

Ref.: Helle Nielsen 

Ca. 18 hjem repræsenteret – 31 personer tilstede 

1. Valg af dirigent:  Bestyrelsens forslag vedtaget - Henrik Jensen 

              Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt. 

Sundby Friskole 

Beretning fra bestyrelsen 

Fremlagt ved generalforsamlingen d. 28. april 2015 

Efter generalforsamlingen sidste år   om   esty rels en  il  t  estå  a  : T  na  T  nghus, H  nriette  P dersen, 
Lars Bunk, Jens Bruun, Pia Smakic, Klaus Sørensen og undertegnede. Klaus blev valgt til kasserer, Pia 
sekretær, Henriette blev næstformand og jeg fik æren af at blive til valgt til formand. Vi har alle 
forskellige ad hoc opgaver bl.a. i forbindelse med planlægning arbejdsdage, udarbejdelse af 
rengøringsplan og plan for græsslån in g  sv 

I å r   ar  i  2  ørn    kole n,  g  fte r  om merfe rie n  r  i  å 6   b rn. V   h  r j  i g en b rn d r g  r u d  
efter sommerferien, da vi ingen 7. klasse har i å r .  0  le ver  r  t  ig tig   in t  nta l. 
 
År et  ar  udt  å m  nge s æ ndende u fordrin g er o   o gaver. B  .a . h  r v   b  skæ ftig e t o   m  d 
genetablering samt fornyelse af legepladsen, efter vi har bygget Frejas hus. Vi har haft en mand fra et 
legepladsfirma ude for at se på   ventu elle   ulig heder  g  om me  ed  o rsla g    d eer.  esuden  ar  i 
lige haft en sikkerhedsgennemgang af det hele, og som forventeligt var der en del ting, der stå r   il 
nedrivning/udskiftning. Vi vil fortsat gerne have gynger, sandkasse + vippe, redegynge og klatrenet, og 
det ville være skønt med nogle ting, der styrker og udfordrer motorikken. 
At renovere/udskifte legeplads er en rigtig dyr post, så   i  å t  g e d  t l d t i e  ap er, o   h ldigv is h  r v   
gode muligheder for hulebyggeri og boldspil på   ulti    g  o dbold banen. 
 
I å r ets  ø b  ar  i  æ ret  n de  t  e  å m  lig h eden a  a   k  be e  b s t l s  olen , s  m  s  sk  lle b r ges ti  a t 
hente og bringe elever fra bl.a. Thy, kørsel til svømmeundervisning, deltagelse i idrætsdage, 
teaterforestillinger m.m. rundt på   ens  ris kole r  .m . 
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Mange muligheder er blevet undersøgt, men pt. er beslutningen, at vi ikke skal have nogen bus, da vi 
med skelen til andre friskoler med bus kan se, at det kan blive en voldsom økonomisk post, eftersom 
der er så   ange  sik kerheder  o rbundet  ed  ventu elle   e asin gafta le r,  ik kerhedsregle r  am t 
vedligeholdelse og reparationer af bussen. 
 

Vi har i samarbejde med Børnehuset arbejdet på   t  in de  n  ø snin g  å d  n u fordrin g , a   d  r i k e e  
plads til flere børn i børnehaven og vuggestuen. Vi arbejder stadig på   t  in de  n  ø snin g  om   r  od  o r 
alle, og vi er sikre på,   t  et  ok  kal  y kkes. 

 

Som I har kunnet læse i bestyrelsens nyhedsbrev på   kole ns  je m mesid e    e bruar,  ar  i  is kute ret 
hvor vores 7. klasses rejse skulle gå   en    rem tid en,  g  vordan  en  kulle   in ansie res.  et  ar  t 
ønske fra lærerne, at vi i bestyrelsen blev enige om en form, og at vi valgte en destination, som kan 
bruges i flere å r ,  åda n a  s  olen  k n s abe n  gle k ntak ter o   f  n o  le e r aringe r, so   ka  br ges i 
undervisningen bå d e  ø r  g  fte r  u ren.  le re  estin atio ner  ar  ppe  t  ende,  en  i  eslu tte de,  t  . 
klasses tur de næste år   rem   kal  å t  l I lan d, d   d r e   r gtig  m  nge t n g  a  s  , o   m  nge m  lig h eder 
for undervisning bå d e  ø r  g  fte r  u ren.  et  ety der,  t  lle   kal  pare  p  ra  e  ta rter   
børnehaveklassen, dvs. man skal indbetale minimum 75 kr. i mdr. (12 mdr. om å r et),  å m  n n r o p  på 
et slutbeløb der hedder ca. 7200 kr. Så   il  et  æ re  egræ nset,  vad  er  erudover  kal  øres    e 
enkelte klasser for at tjene penge til turen. Da det ikke er muligt, for dem der gå r     .  la sse  u,  t  å a   
spare ret meget op inden deres tur i 7. klasse, har vi bestemt at lave en jernindsamling. Lars kommer 
nærmere ind på   ette   nder  ventu elt. 

 Vi plejer at have en lille stigning på   kole pengene  vert  r,  m  n I å   h a   vi be  luttet, a t  sk  lepe ngene 
stiger med de penge i skal sætte ind på   onto   il  .  la sses  e jr tu ren. 

 

Ift. vedligeholdelse af skolen, er vi hele tiden nødt til at skele til økonomien. Tingene bliver gjort i en 
så d an  æ kkefø lg e,  t  et  er  ræ nger  est  liv er  a vet,  gså e   d  r n  gle t n g  d r m   ve  te. Si  ste 
sommer fik vi nyt eternit på   a get  f  stlæ ngen  g  t  yt  in due    avle n.  er  r  estilt  ye  in duer  il 
den anden gavl. Med hensyn til økonomien kan vi se på   egnskabet,  t  et  ar  æ ret  odt,  t  i  ik  
udskiftet fyret. 
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Noget af det vi i bestyrelsen også   ar  æ ret  eget  pta gede  f  r  randin g    vnen  il  t  o rtæ lle   m   s 
selv og vores produkt. Hvordan få r   i  o rta lt,  vor  od  n  kole   undby  ris kole   r,  g  vad  r  et  i 
kan tilbyde som gør, at vi har såd an  n  od  kole . 
Vi har som mange andre få e t  a vet  o ld ere  m   kole n,  om   r  le vet  ddelt.  i  ar  aft 
biografreklamer, vi har deltaget i Dyrskue i Thisted osv., men den bedste reklame for skolen, er den i 
forældre, elever og ansatte (nuværende + tidligere) på   kole n  a ver.  et,  t    år u   o  f rtæ lle r o   
jeres gode oplevelser og erfaringer med skolen og kommer med eksempler på ,   vad  i  a ver,  g  vad  i 
tilbyder, det er uden tvivl den allerbedste reklame, vi kan få .   
 
I november havde vi sammen med Børnehuset en fælles juletræstur i Vandet Plantage. Det var en 
rigtig hyggelig gå t u r  n dla gt  pgaver  undt    koven  g  fs lu tn in g  ed  øls espis nin g  ed  åle t p   
naturlegepladsen. 

Sammen med Børnehuset har vi også   aft  ovedrengørin g,  om   enne  ang  gså b  stod  a  
malerarbejde samt arbejdsdag. Det er så   ejlig t  t  e  å m  nge f ræ ldre, d  r m  der o   o  y er e   
fantastisk indsats. Uden jeres indsats var det ikke muligt at holde skolen, det være sig bå d e  ygnin ger 
og udearealer. 
 
En stor tak skal også   y de  il  lle   e r  er  ar  ju lp et  ed  ræ sslå n i ng en, o   a le  j r  s m  h r m  ldt s  g t l 
at tage en tørn med dette henover forå r et  g  om meren. 
I kan også   odt  la ppe  e r  elv   å s  uldrene m  t. d  n i d sats i l gger f r d  gen v d r ngørin g en i 
weekenderne. I gør det super godt, og det er så   ejlig t  t  le ver  g  æ rere  an  øde  p  il  n  in  
rengjort skole om mandagen. 
 
Der skal også   y de  n  to r  a k  il  ette   obæk  dsen  o r  t  ty re  egnin gsbeta lin gen    l  ogfø rin g.  et 
er guld værd, at du ordner dette. 

Som afslutning vil jeg sige tak til alle jer, der kommer her på   undby  ris kole   g  r  ed  il  t  akke  p 
om skolen. En stor tak til bestyrelsen for en kæmpe indsats og et godt og konstruktivt samarbejde. En 
stor tak til alle ansatte her på   undby  ris kole   o r  odt  am arbejd e  g  od  ia lo g.  ak  il  e r  o r  n 
meget engageret indsats, for jeres idée r  g  ode  nergi.  usin d  a k  il  strid   o r  t  am le   lle   råd e ne 
og for hele tiden at bevare overblikket og styre skibet sikkert i havn. Jeg ved, hvor mange timer du 
bruger og hvor stor en indsats du lægger for dagen for Sundby Friskole. 
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Formand for bestyrelsen 

Monica Feldborg Nielsen 

 

2. Formandens beretning – Der er ingen spørgsmål til beretningen 

 

Lederens beretning 2015. 

Når jeg til generalforsamlingen skal skrive min beretning om de ting, der har rørt sig i årets løb, og hvad vi 

har lavet, bliver jeg faktisk altid overrasket over, hvor meget vi har nået, for min umiddelbare tanke er altid: 

”der er da vist ikke sket det helt store i år”, men på forunderlig vis fremkommer store og små 

begivenheder, som har sat sig til erindringer. Siden sidste års generalforsamling har vi haft musikfestival, og 

lige rundt om hjørnet venter en ny festival, som får et andet twist i år, da det ikke kun bliver musikken, der 

kommer i fokus. Vi vil genoplive cykel sponsor løbet, og vi holder et loppemarked, og så vi vil i år lave det 

lidt anderledes, da Lisbeth er sygemeldt. Vi havde i første omgang egentligt tænkt at aflyse musikken, men 

vi er blevet enige om at gennemføre musikfestivalen, dog med et mindre repertoire end de foregående år. 

Meget mere om det i den kommende tid.  

Vi har i det forgangne år haft nogle lejrskole ophold. 

Vi har været med daværende 7. klasse på Island, og det var en fantastisk og storslået oplevelse med nogle 

skønne unge mennesker, der sugede indtrykkene til sig og lavede de flotteste fremlæggelser, da vi kom 

hjem.  Jeg tror, at mange af os har et stort ønske om at opleve den storslåede natur igen.  

Vi var sat tilbage i jernalderen sammen med 1. til 5. klasse. Rigtig god og lærerig oplevelse, hvor vi i et døgn 

bare havde lov at være. Det, det handlede om, var at være sammen, holde gang i bålet og lave mad, som 

man gjorde det i jernalderen, og det tog rigtig lang tid. I fik lov at smage grubbestegen med kogt korn, da i 

afhentede børnene.  

Umiddelbart efter sommerferien havde 0.-2. klasse overnatning på skolen i Frejas hus, hvilket var en rigtig 

god dag og aften, hvor de legede, spiste og hyggede i stor stil, og 5.-6. klasse havde en uge i Købehavn. Det 

er altid lidt sjovt at se en flok børn komme ind med 4 toget om søndagen. De er bestemt ikke trygge ved 

den hjemløse mand uden tænder på hovedbanegården eller alle bilerne og cyklerne og de fremmede lugte 

og indtrykkene på Vesterbrogade i halvmørke. De bliver rusket lidt, også selv om at mange af dem har 

været i Kbh før, bare ikke på den her måde. Men som ugen forløber, bliver de mere trygge. De færdes 
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hjemmevant i KBHs gader, som var det deres egen bukselomme. På vej hjem gennem hovedbanen sidder 

han der stadig, ham den hjemløse, men nu er han ikke farlig mere blot en del af bybilledet. Et par stykker af 

børnene henvender sig til ham og køber hus forbi, før vi haster til toget. De vokser i den uge på rigtig 

mange måder, både med sig selv og med hinanden. Det giver god mening at tage på lejr, både de lejr ture, 

der foregår i nærmiljøet, og ture, hvor vi vover os lidt længere væk og ture, hvor vi tager langt væk i mange 

dage.  

Ud over lejrturene har vi hen over året haft mange arrangementer af forskellig slags. Jeg nævner i flæng: 

Thy master class, skolekoncert som blev til en temadag om Carl Nielsen i anledning af hans 150års 

fødselsdag, 4 gange åben morgensang.  Alle klasser har været til professionelt teater, idrætsdag af forskellig 

slags sammen med øens andre friskoler. Vi er selv vært for øens 0.-2. klasser den 7.maj, hvor vi bliver ca. 

200 børn fra 0.-2. klasse.  

Vi har hen over året også fået godt gang i iPaden i de forskellige klasser og fag, og vi lærer noget nyt hver 

uge, sådan at det ikke bare er en skrive eller spillemaskine, men en et værktøj, som muliggør, at 

undervisning og kommunikation, som ikke ville være muligt i en alm. bog eller i et kladdehæfte.  

Vi havde åben skole den 1. torsdag i november. Det bliver en tilbagevendende begivenhed på landsplan, og 

den er tænkt som en hyldest til det frie skolevalg, så derfor er der et fælles projekt med de andre friskoler 

på tegnebrættet.   

Som noget nyt har vi haft alm. morgen sang og fortælling i kirken. Vi havde en i efteråret og en i vinter, og 

vi har aftalt med Louise, at det vil vi gerne gøre igen i det kommende år. 

Det har været rigtig hyggeligt og super dejligt, at både forældre og bedsteforældre finder tid til at komme 

både til kirke og til åbne morgensange. Men husk, at alle altid er velkomne til morgensang, og her på det 

sidste er der igen tit forældre med, og det er rigtig dejligt. I de første år af skolens levetid var der altid 

forældre med til morgensang, men i årenes løb er det blevet mindre, men det ser ud til, at det måske er 

ved at vende tilbage. Det er at håbe, da det giver god mening at deltage i morgensangen, da det er det 

tidspunkt på dagen, hvor vi mærker og ser hinanden sammen i fællesskabet. 

Traditionen tro havde vi juleafslutning i kirken, hvor koret og klasserne sang efterfulgt af kaffe og 

æbleskiver på skolen. Vi har lige opført det årlige teaterstykke, som i år var Søren Sørøver og hans 

skrækkelige mor. 
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Snart er det igen musik festival, lejrture for 0.-2. klasse, som skal til Førby sø, og 3.-4. klasse skal på cykeltur. 

Vi vil i år igen holde en fælles grillaften torsdagen før sidste skoledag, og lige om hjørnet venter et nyt 

skoleår. 

Dan Turrel har skrevet et digt ”jeg holder af hverdagen”, og det kom jeg sådan til at tænke på, for det er i 

vekselvirkningen mellem hverdagen, al den almindelige undervisning og samværet med børnene, og festen 

eller flødeskummen (lejrture teater mm.)  

Det giver god mening at have en hverdag, der er genkendelig. Vi ved alle sammen, hvad vi skal, og så bryde 

op engang imellem, så vi kan få nogle anderledes oplevelser og lære os selv og hinanden at kende på en ny 

måde.  

Derfor er vi også rigtig heldige at have et fantastisk personale, og her tænker jeg både SFO, lærerne og 

pedellerne, som altid er med på nye idéer, er pligtopfyldende og engagerede og medansvarlige for jeres 

børns trivsel i stort og småt. Og derfor er det også muligt at bryde i hverdagen og finde på nye måder at 

gøre kendte aktiviteter og traditioner, så det giver menig i nye sammenhænge.   

Mening har været min tråd i beretningen. Det vi går og laver, det skal gå op i en højere enhed, og engang i 

mellem bliver man sådan i tvivl.  

I en tid, hvor man bare kan spørge Google og finde svar i en video på Youtube ……. Tvivlen hører 

menneskelivet til. Er det godt nok, er det rigtigt, det jeg / vi gør, når vi nu synes, at det giver mening med 

morgensang, udeskole og lejr,  

og ja for søren, hvor giver det mening at lave skole.  Jeg bliver så glad, når jeg i Kbh sidder med 20 børn til 

foredrag sammen med 40 mennesker, der er 60+. De lytter opmærksomt, de synger med på sange og viser 

fra højskolesangbogen, de ved, hvordan man er i sådan et fællesskab. Det giver mening, når vi på udedagen 

bruger det, vi har lært i andre sammenhænge på en ny måde og lærer nye ting, som kun kan læres ude i 

virkeligheden, det giver mening med et godt og stærkt fællesskab, hvor vi tilpasser og rummer hinanden. 

For uden fællesskabet er vi blot satellitter i vores egen kredsløb, derfor skal det kunne mærkes, vi skal 

røres, røre og gøre med alle vores sanser, og vi skal mødes i et fælles, hvor vi er i den samme bane og to og 

to bliver til 5. Vi skal blive ved med at bruge vores frihed til at gøre det, der giver mening her i Sundby 

Friskole.     

Astrid mulvad  

       Lederens beretning – ingen kommentarer dertil 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


3. Gennemgang af regnskabet – der er ingen spørgsmål dertil 

 

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Pia er trådt ud af bestyrelsen af personlige årsager, så derfor 
mangler vi 4 personer. Monica ønsker ikke genvalg. Det gør Henriette og Tina. 

Valgt af skole-kredsen er Maria Nederby og Johnni Borggaard 

Valgt af forældre-kredsen er Tina 

Valgt som suppleant for Pia (vedkommende er på valg næste år) valgt af skole-kredsen er Karin  

Valgt som suppleant for skole-kredsen er Steen Sønnichsen 

Valgt som suppleant for forældre-kredsen er Henriette  

 

5. Ingen indkomne forslag 

 

6. Fremlægning af tilsyn: Anni Thordahl er blevet taget rigtig godt imod på skolen af alle, og børnene 
er åbenhjertige og rare. Alt ser rigtig godt ud. 

 

7. Valg af tilsynsførende – Anni er genvalgt  

 

8. Evt.  

o Lisbeth er sygemeldt på ubestemt tid. Kirsten Foldager, som er pensionist, er vikar for 
Lisbeth. Hun tager blok-timerne i 1.- og 2. kl, og har 5.- og 6. klasse til musik.  

o Astrid takker Monica og Henriette for deres indsats i bestyrelsen. 

o Lars Bunk orienterer om jernindsamlingen. Containeren står bag Håndværkervinduet til 
benyttelse allerede nu – blot man husker at sortere.  

o Henriette orienterer om legeplads-planen. Bestyrelsen håber at komme i gang efter 
sommerferien. Man bedes vælge sig ind på forskellige hold. 

o Der er forespørgsel om kagen til teater-forestillingen kan erstattes af boller. 

o Det vil være dejligt med en formand på de forskellige arbejdshold i.f.m. arbejdsdage, som 
orienterer, vejleder og tager ansvar for grupperne og deres arbejde og dets afslutning. – 
Pedellerne kan ikke forventes at være involveret i.f.t. de ufærdige arbejdsopgaver. 
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Et forslag kan være, at der færdiggøres flere projekter i stedet for at sætte flere projekter i  

gang, som ender halvfærdige. 
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