
Formanden beretning generalforsamling 2019 

Kære Alle, hjertelig velkommen til generalforsamling 2019 på Nr. Lyndelse Friskole. 

Det er en fornøjelse at se jer alle. 

Vi er mange der er med til at skabe en fantastisk skole. Vores børn, forældre, skolens 

medarbejdere, pædagoger, lærere, ledelse og bestyrelse. Det er os der i fællesskab skaber skolen 

og dermed giver vores børn faglighed, fællesskab og den dannelse, som giver børnene et solidt 

afsæt til livet. Nr. Lyndelse Friskole er en fantastisk skole hvor vi hver dag oplever et dedikeret 

lærerteam og en ambitiøs ledelse der i den grad brænder for at skabe trygge rammer, læring og 

dannelse. Vi har en SFO hvor personalet ligeledes brænder for at give vores børn de bedste 

rammer for et godt liv efter skoletid. 

Vi må heller ikke glemme Morten og Ina som er med til inden for hver deres område at få 

hverdagen til glide smidigt rundt for såvel personale som børn. 

Tak til jer alle for jeres enggement og store indsats. 

Forældreengagementet er fortsat en betydningsfuld faktor for både det praktiske og sociale liv på 

skolen - vi kører til biograf og lejrskole, vi kommer til arbejdslørdag, vi har klassearrangementer for 

blot at nævne nogle eksempler. Tak for indsatsen i det forgangne år. 

På personalesiden sagde vi blandt andet farvel til Kim Ifergan, som fandt nye udfordringer på 

Odense friskole - jeg har hørt at han trives i det nye. 

Vi sagde også farvel til Kim Aas - et forløb der gav anledning til en del turbulens blandt forældrene. 

Det gælder for alle personalesager at bestyrelsen såvel som ledelse er underlagt tavshedspligt jf. 

forvaltningsloven. I sagens natur betyder det at der ting som vi ikke må tale om og det er jo vores 

fælles retssikkerhed der træder i kraft her. Jeg anerkender at det kan være frustrerende som både 

forældre og bestyrelse, men det er et vilkår der ikke står til at ændre. Som bestyrelsesformand var 

jeg dybt involveret i forløbet og har ikke et øjeblik været i tvivl om de beslutninger der er truffet af 

såvel ledelse som bestyrelse har været de rigtige. Jeg vil gerne understrege at vi har en ledelse der 

på fornemste vis og meget professionelt har navigeret i det stormvejr det medførte. Som 

bestyrelsesformand har jeg hele vejen igennem været betrygget i at tingene blev håndteret lige 

efter bogen. 

Som følge af ovenstående betød det, at vi kunne tilbyde Julian at blive - hvilket han heldigvis 

takkede ja til og vi har også budt velkommen til Dorthe Dyhre som blandt andet underviser i tysk. 

Velkommen til dig Dorthe. 

På den administrative side har vi i perioden januar - marts i år været så heldige at have Christina i 

praktik som markedsføringsøkonom. Hun har lagt en kæmpe indsats i at undersøge ting for os, 



arbejde med vores nye hjemmeside som forhåbentligt går i luften inden længe og givet os en 

række anbefalinger til den fortsatte markedsføringsstrategi. Tak til Christina for den store indsats. 

Vi har i forlængelse heraf haft stor succes med vores tilbud om babyrytmik, som Camilla og 

Marianne har sat i værk. 

Økonomisk kom vi ud af 2018 med et lille overskud, hvilket var bedre end det oprindeligt 

budgetterede. Vi i bestyrelsen monitorer fortsat økonomien tæt og foretager de fornødne 

dispositioner med blik for fremtiden.  

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at byde vores nye tilsynsførende Gorm Hansen velkommen til 

Nr. Lyndelse Friskole. Gorm blev valgt på generalforsamlingen i 2018 og vi ser frem til det fortsatte 

samarbejde. 

Jeg genopstiller ikke til bestyrelsen og det betyder jo følgeligt at jeg ikke fortsætter som formand. 

Det har ikke været en nem beslutning, det har været et hverv jeg har været glad for. Men af 

private årsager har det været den beslutning jeg var nødt til at træffe. 

Jeg vil gerne sige en stor tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde. Vi har løst 

mange udfordringer sammen undervejs og har snakket os frem til gode løsninger for skolen. Jeg vil 

ønske jer god vind i den nye bestyrelse. 

Bent du har også valgt at træde ud efter sammenlagt 18 år i bestyrelsen - tak til dig Bent for din 

kompetente varetagelse af kassererposten – jeg er ikke i tvivl om at du vil blive savnet. 

Jeg vil også gerne sige tak til dig Tine for et fantastisk samarbejde. Jeg har sagt det før og siger det 

igen, du er en ildsjæl som i den grad brænder for skolen, personalet og ikke mindst eleverne. Det 

skinner igennem i dine perspektiver og refleksioner og som bestyrelsesformand har jeg aldrig 

været i tvivl om dit lederskab. Jeg ved du vil være med til sammen med bestyrelse og personale at 

sikre den fortsatte kurs for nr. Lyndelse Friskole således vi fortsat har en skole hvor trygge 

rammer, faglighed, dannelse og fællesskab er værdier der er i høj kurs. 

 


