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Generalforsamlingsprotokol for 

Farum Lilleskole 2021 
 

År 2021, den 31. maj kl. 19.30 – 21.00 afholdtes online ordinær generalforsamling i Farum Lilleskole jf. 

vedtægternes § 8.  Bestyrelsen traf på baggrund af Covid-19 situationen beslutning om at afholde 

generalforsamlingen virtuelt. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter foregik via online afstemning 

forud for generalforsamlingen.  

Dagsorden 

 

Punkt Emne 

1 Velkomst v. formand Trine Schow 

2 Valg af dirigent 

3 Valg af protokolfører  

4 Bestyrelsens beretning v. formand Trine Schow og skolens beretning v. skoleleder 
Karina Larsen 

5 Beretning fra tilsynsførende Gitte Baaring 

6 Præsentation af årsregnskab 2020 v. revisor Charlotte Friis (Beierholm) 

7 Præsentation af Budget 2021 

8 Præsentation af afstemning af skolepengenes størrelse  

9 Præsentation af afstemningen for valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og to 
suppleanter. På valg fra eksisterende bestyrelse er: Morten Linde Sørensen, 
Karoline Purhus, Jesper Smed og Trine Schow. På valg til to suppleanter: Natacha 
Strange Vest. Helena Vittrup genopstiller ikke 

10 Indkomne forslag - ingen forslag 

11 Eventuelt 

 

Pkt. 1 Velkomst v. formand Trine Schow 

Formand Trine Schow bød velkommen.  

 

Pkt. 2 Valg af dirigent 

Charlotte Trojahn blev valgt som dirigent.  

 

Pkt. 3 Valg af protokolfører 

Therese Kurland blev valgt som protokolfører.  

 

Pkt. 4 Bestyrelsens beretning v. formand Trine Schow og skolens beretning v. skoleleder Karina Larsen 

Læs bestyrelsesformand Trine Schows beretning her.  

https://farumlilleskole.dk/wp-content/uploads/2021/06/Formandens-beretning_GF31.05.2021.pdf
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Læs skoleleder Karina Larsens beretning her.  

 

Pkt. 5 Beretning fra tilsynsførende Gitte Baaring 

Tilsynsførende Gitte Baaring berettede om en veltilrettelagt og godt organiseret undervisning, hvor der 

tages hensyn til de spredte aldersgrupper. Det er tydeligt, at børnene ved, hvad de skal lære og ofte er med 

til selv at tilrettelægge, hvad de skal lære. Der arbejdes godt med elevernes læsefærdigheder, og 

personalet er meget anerkendende både i tilgangen til undervisning/fritid og i forhold til det enkelte barns 

trivsel. Der benyttes både fysiske arbejdsbøger samt webportaler, der vidner om et alsidigt 

undervisningstilbud på et niveau, der passer til den enkelte elev. Børnene præsenteres ofte for forskellige 

tilgange til opgaverne, hvilket er positivt.  

Der henvises desuden til den netop offentliggjorte tilsynserklæring, som også ligger på hjemmesiden.  

 

Pkt. 6 Præsentation af årsregnskab 2020 v. revisor Charlotte Friis (Beierholm) 

Resultat 2020 endte på et lille overskud på ca. kr. 14.000,-. Det er meget positivt, at skolen siden opstart i 

2019 har haft overskud hvert år, idet nyopstartede skoler ofte oplever underskud de første 2-4 år.  

Skolen havde ved årsafslutning en del tilgodehavende skolepenge og refusioner. Langfristet gæld består 

primært af indefrosne feriemidler.  

Man er meget velkommen til at kontakte skolens kontor for indblik i årsrapport 2020.  

Pkt. 7 Præsentation af Budget 2021  

 

 

 

Pkt. 8 Præsentation af afstemning af skolepengenes størrelse  

Niveauet for skolepengene fastholdes. Der henvises dog igen til, at der er truffet beslutning om at 

indeksregulere skolepenge årligt ifm. nyt skoleår. De kommende takster for skoleåret 2021/2022 kan findes 

her.  

https://farumlilleskole.dk/wp-content/uploads/2021/06/KLA-Aarsberetning-2020_2021.pdf
https://farumlilleskole.dk/tilsyn/
https://farumlilleskole.dk/wp-content/uploads/2021/01/Skolepengenes-stoerrelse-pr.-1_8_2021.pdf
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Pkt. 9 Præsentation af afstemningen for valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter 

På valg fra eksisterende bestyrelse var: Morten Linde Sørensen, Karoline Purhus, Jesper Smed og Trine 

Schow. På valg til to suppleanter var Natacha Strange Vest. Helena Vittrup genopstillede ikke. 

Alle bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt. Suppleant Natacha Strange Vest blev genvalgt. Nicola Boserup 

blev valgt til suppleant.  

Pkt. 10 Indkomne forslag  

Ingen forslag 

Pkt. 11 Eventuelt 

Lejekontrakten for den nye grund på Regimentsvej forventes at blive underskrevet inden udgangen af juni 

2021. Skolen forventer at flytte i nye lokaler i starten af 2022.  

 

 


