
Referat	  fra	  stiftende	  generalforsamling	  for	  Stadil-‐Vedersø	  Friskole	  	  
d.	  9.	  april	  2013	  kl.	  19.00	  

Sted:	  Stadil	  Forsamlingshus	  

Arbejdsgruppen	  (nedenfor	  benævnt	  som	  AG)	  består	  af:	  Maria	  Bentzen,	  Michel	  
Christensen,	  Janus	  Vestergaard,	  Diana	  Agergaard,	  Martin	  Sommer,	  Dorthe	  Aarup	  og	  
Lone	  T.	  Jørgensen.	  

Antal	  fremmødte:	  ca.	  110	  pers.	  

Ad	  1.	  	  
Velkommen	  v.	  Maria	  der	  sluttede	  af	  med	  at	  takke	  arbejdsgruppen	  for	  et	  godt	  
samarbejde	  og	  et	  stort	  stykke	  forarbejde	  for	  vores	  fremtidige	  friskole.	  

Ad	  2.	  
Sang:	  Livstræet	  

Ad	  3.	  
Aftenens	  forløb	  præsenteret	  ved	  dirigent	  Finn	  Tarpgaard.	  

Ad	  4.	  
Michel	  og	  Janus	  præsenterer	  arbejdsgruppens	  vision.	  (Denne	  er	  vedlagt	  i	  
papirform.)	  
Formål	  og	  værdigrundlag	  delt	  rundt.	  (Vedlagt	  i	  tilrettet	  form)	  
Økonomien	  fremvist	  af	  Janus.	  	  

Ad	  5.	  
Spørgerunde:	  
Nicolai:	  Vedr.	  finansiering.	  Hvilket	  udgangspunkt	  har	  AG	  som	  grundlag	  lagt	  til	  
finansiering?	  Svar	  –	  Janus:	  AG	  har	  estimeret	  købesummen	  af	  bygningerne	  til	  at	  være	  
1.000.000,-‐	  kr.	  hvilket	  vi	  ud	  fra	  rentesatser	  d.d.	  mener,	  er	  meget	  realistisk	  at	  låne	  via	  
kreditforening	  og	  resten	  via	  en	  kassekredit,	  evt.	  i	  den	  lokale	  sparekasse.	  	  
Frank:	  Madordning	  er	  dyrt	  og	  der	  er	  meget	  spild.	  Svar	  -‐	  Michel:	  Det	  er	  kun	  et	  ønske	  
på	  den	  lange	  bane	  at	  få	  egen	  madordning.	  
Bodil:	  Lønninger	  –	  skal	  det	  være	  faglært	  eller	  ufaglært	  personale?	  Svar	  -‐	  Janus:	  Klart	  
faglært	  personale,	  men	  hvis	  det	  er	  muligt	  at	  inddrage	  pædagoger	  fra	  SFO’en	  i	  nogle	  
timer,	  vil	  det	  også	  være	  muligt.	  AG	  har	  beregnet	  14	  elever	  pr.	  lærer	  og	  1	  leder	  for	  
hele	  institutionen.	  



Ole:	  Hoven	  betalte	  800.000,-‐	  for	  deres	  skole,	  og	  da	  vores	  lokaler	  er	  i	  noget	  bedre	  
stand,	  vil	  han	  vurdere	  at	  prisen	  på	  1.000.000,-‐	  nok	  er	  meget	  passende.	  Han	  kan	  ikke	  
forestille	  sig	  at	  kommunen	  vil	  modarbejde	  køb	  af	  bygninger.	  
????:	  Hvorfor	  har	  AG	  ikke	  valgt	  at	  tage	  9	  kl.	  med	  også?	  Svar	  –	  Michel:	  Der	  er	  et	  
flertal	  af	  unge	  der	  vælger	  at	  tage	  videre	  på	  efterskole	  i	  9	  kl.	  og	  de	  fleste	  unge	  har	  
også	  brug	  for	  nyt	  indspark	  i	  livet	  når	  de	  når	  denne	  alder.	  De	  har	  brug	  for	  en	  større	  
berøring	  og	  nye	  udfordringer.	  MEN	  hvis	  nogen	  ønsker	  det,	  kan	  det	  tages	  op	  i	  den	  
enkelte	  situation.	  
	  
Skriftlig	  afstemning	  sat	  i	  gang	  om	  JA/NEJ	  til	  at	  vi	  skal	  arbejde	  videre	  med	  
friskoleideen.	  
Resultat:	  87	  JA,	  1	  NEJ.	  
Hermed	  vedtaget.	  
	  
Kaffepause.	  Kaffe	  og	  kage	  kan	  købes	  for	  50,-‐/pers.	  Øl/vand	  10,-‐.	  
	  
Ad	  6.	  
Godkendelse	  af	  formålet:	  
Ingen	  ændringer	  –	  formålet	  hermed	  godkendt.	  
	  
Godkendelse	  af	  værdigrundlaget:	  
Afsnit	  1-‐7:	  ingen	  ændringer	  
Afsnit	  8:	  ændret	  til:	  ”lokal	  skole	  –	  globalt	  udsyn	  og	  internationale	  relationer”	  
Afsnit	  9:	  ingen	  ændringer	  
Afsnit	  10:	  ændret	  til:	  ”vi	  følger	  Folkeskolens	  ”Fællesmål”,	  og	  vores	  mål	  er	  at	  ligge	  
over	  landsgennemsnittet	  i	  forhold	  til	  elevernes	  kunnen	  i	  dansk,	  matematik,	  sprog	  og	  
naturfaglige	  fag”.	  
Afsnit	  11:	  ændret	  til:	  ”Vi	  dyrker	  fællesskabet	  med	  fokus	  på	  sociale	  relationer	  og	  
kompetencer,	  hvor	  det	  er	  vigtigt,	  at	  alle	  føler	  tryghed	  og	  udviser	  omsorg.	  Vi	  viser	  
hinanden	  tillid	  og	  respekt.	  Den	  daglige	  dialog	  hviler	  på	  et	  forpligtende	  ansvarsfuldt	  
og	  gensidigt	  samarbejde,	  hvor	  det	  tilstræbes,	  at	  der	  er	  plads	  til	  alle.	  
Afsnit	  12:	  ingen	  ændringer	  
	  
(passus	  omkring	  fribørnehavens	  mål,	  lærerplanstemaer,	  skrives	  ind.	  Dette	  har	  
bestyrelsen	  ret	  til	  at	  gøre	  uden	  at	  dette	  skal	  godkendes.)	  
	  
Værdigrundlaget	  hermed	  godkendt.	  



Navn	  på	  institutionen:	  Stadil-‐Vedersø	  Friskole	  og	  Børnehus.	  
	  
Ad	  7.	  
Forslag	  til	  vedtægter	  og	  godkendelse:	  
Paragrafferne	  blev	  gennemgået	  minutiøst	  og	  rettet	  til.	  
(Se	  vedlagte	  tilrettede	  vedtægter)	  
	  
Ad	  8.	  
Valg	  af	  friskolebestyrelse	  og	  suppleanter:	  
Janus	  Vestergaard	  
Maria	  Bentzen	  
Michel	  Christensen	  
Tina	  Switzer	  
Sigvald	  Brusberg	  
Bettina	  Graversgaard	  
	  
Bestyrelsen	  har	  tilladelse	  til	  at	  finde	  7.	  mand	  selv.	  
	  
Supp.	  Louise	  Schmidt	  Christensen	  
	  
	  
Referat	  godkendt	  d.	  
	  
Dato	   	   	   	   Dirigent	  (Finn	  Tarpgaard)	  
	   	   	  
__________________	   	   	   _______________________________	  
	  
	   	  



Generalforsamlingen	  for	  Støtteforeningen:	  
	  
Formandens	  beretning	  ved	  Linda	  Trankjær.	  
Regnskab	  gennemgået	  ved	  kasserer	  Maria	  Bentzen	  –	  godkendt.	  
	  
Valg	  til	  støtteforeningen:	  
	  
Diana	  Agergaard	  
Wicki	  Kristensen	  
Mathilde	  Vestergaard	  
Linda	  Trankjær	  
Heidi	  Kolby	  
	  
	  
	  
	  


