
 
Generalforsamlingsprotokol for 

Farum Lilleskole 2022 
 

År 2022, den 31. maj kl. 19.30 – 21.00 afholdtes online ordinær generalforsamling i Farum Lilleskole jf. 

vedtægternes §8.   

Dagsorden 

Pkt. Emne 
1 Velkomst v. formand Jesper Holst 
2 Valg af dirigent 
3 Valg af protokolfører 
4 Bestyrelsens beretning v. formand Jesper Holst 
5 Skolens beretning v. skoleleder Karina Larsen 
6 Præsentation af årsregnskab 2021 v. revisor Jannick Skov Jensen, Beierholm 
7 Beretning fra tilsynsførende Gitte Baaring Hansen 
8 Valg af tilsynsførende – bestyrelsen indstiller til genvalg af nuværende tilsynsførende Gitte 

Baaring Hansen  
9 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
10 Indkomne forslag – ingen forslag 
11 Eventuelt 

 

Pkt. 1 Velkomst v. formand Jesper Holst 

Formand Jesper Holst bød velkommen. 

Pkt. 2 Valg af dirigent 

Charlotte Knagh Trojahn blev valgt som dirigent. 

Pkt. 3 Valg af protokolfører 

Therese Kurland blev valgt som protokolfører. 

Pkt. 4 Bestyrelsens beretning v. formand Jesper Holst  

Læs Bestyrelsens beretning v. formand Jesper Holst.   

Pkt. 5 Læs skolens beretning v. skoleleder Karina Larsen  

Skoleleder Karina Larsen berettede om, at et år med covid-19 og en flytning har stillet store krav til 

personalets overskud og omstillingsparathed. Det har også stillet store krav til skolens forældre, som i høj 

grad har stillet med støtte, hjælp og praktisk arbejde. Med det sagt har det været en fornøjelse at se, 

hvordan børnene har været superdygtige til at håndtere begge dele.  

Karina berettede om, hvor imponeret hun er over, hvor meget personalet har kunnet trods covid-19 og 

flytning. Farum Lilleskole formår at lave en spændende og nærværende undervisning. Karina bemærkede, 

at det lave konfliktniveau på skolen ofte nævnes blandt nyt personale og nye forældre. Vi oplever, at 

https://docs.google.com/document/d/1IK7wZxEtRSfVxrz0R1i3QpGCuVxiFVOw/edit?usp=sharing&ouid=114355856147703540839&rtpof=true&sd=true


forældre bakker op, når der er ting, der skal håndteres. Vi ser frem til den kommende tid på en ny grund 

med nye bygninger, en helt ny fuldtallig 0. klasse samt ansættelse af nye kolleger.  

Alt i alt er vi på Farum Lilleskole stolte af at kunne yde en tryg og nærværende skolehverdag.  

Pkt. 6 Præsentation af årsregnskab 2021 v. revisor Jannick Skov Jensen, Beierholm 

Skolen har i 2021 genereret et overskud på kr. 76.133,-, og skolen viser generel god økonomisk 

sammenhæng. Skolen oplevede et højere elevtal end det budgetterede og dermed også højere indtægter i 

form af statstilskud og skolepenge. Skolen har naturligt også haft højere udgifter grundet et højere elevtal.  

Skolen er generelt god til at generere likviditet ud af driften og ligger på linje med andre sammenlignelige 

skoler. Nogle af de indefrosne feriemidler er afregnet, hvilket er positivt.  

Man skal huske, at skolen fortsat er ny og kun har haft tre regnskabsår.  

Læs hele Årsrapport 2021.  

Pkt. 7 Beretning fra tilsynsførende, Gitte Baaring Hansen  

Tilsynsførende Gitte Baaring Hansen berettede om en veltilrettelagt og godt organiseret undervisning. Der 

opleves engagerede lærere og børn der ved, hvad de skal. Især den daglige læsestund (15-20 min læsning 

hver dag) fremhæves som at give et rigtig højt udbytte. Skolens børn læser godt og kommer hurtigt i gang 

med at knække koden til at læse. Gitte beretter, at hun er imponeret over ledelsens og personalets 

håndtering under corona og flytning, der ikke har haft mærkbar betydning for børnenes læring. Hun ser 

frem til, at skolen flytter i nye lokaler, der er beregnet til undervisningsbrug.  

Tilsynsrapporten vil blive klar i slutningen af juni og offentliggjort på skolens hjemmeside og i det ugentlige 

Forældrenyt. 

Pkt. 8 Valg af tilsynsførende 

Gitte blev genvalgt som skolens tilsynsførende for perioden 1/8-22 til 31/7-24. 

9 Valg af medlemmer til bestyrelsen 

På valg i år var Jesper Holst, Charlotte Knagh Trojahn og Janne Parsby. Alle tre blev genvalgt for 2 år.  

Hertil blev Nicola Boserup (tidligere suppleant) valgt som medlem af bestyrelsen for 2 år.  

Valg af suppleanter 

På valg i år var Natacha Strange Vest, som blev genvalgt for 1 år.  

Hertil blev Mia Devitt Bache valgt som ny suppleant for 1 år.   

10 Indkomne forslag 

Ingen forslag modtaget.  

 

11 Eventuelt 

Matilde Ekstrøm roste bestyrelsens arbejde med den nye lokation og satte pris på at høre tilsynsførende 

Gitte Baaring Hansens beretning. Der er stor opbakning til det arbejde, der bliver udført.  

Matilde Ekstrøm bad om, at der snarest muligt sendes datoer ud, hvis forældre forventes at skulle hjælpe 

med indretning af nye lokaler i sommerferien.  

Janne Parsby bad forældre om at sige til, hvis de har kendskab til brugte møbler, der kan overtages og/eller 

hvis de vil koordinere at finde møbler og inventar til ny lokation.  


