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Formand Dorthe Kaihøj bød velkommen til de 48 fremmødte 

 
1. Valg af dirigent 

En af de tilstedeværende forældre trådte til som dirigent, efter den, af  
bestyrelsen foreslåede dirigent, havde meldt fra med kort varsel. 
Generalforsamlingen blev godkendt som lovligt indvarslet i henhold til 
vedtægterne. 

  
2. Valg af stemmetællere 

 Dorthe Pors og Charlotte Pedersen blev foreslået og valgt 
 

3. Bestyrelsen aflægger beretning 
Dorthe Kaihøj aflagde bestyrelsens beretning. Beretningen kan ses på 
hjemmesiden, www.ttfriskole.dk 

 
4. Skolelederen aflægger beretning 

 Thomas Kilsmark aflagde beretning – kan ses på hjemmesiden 
 

5. Afdelingsleder i BH/SFO aflægger beretning 
Yrsa Poulsen aflagde beretning for Børnehave og Børnebolig – kan ses på 
hjemmesiden 
 
Beretningerne blev godkendt uden kommentarer 
 
 

6. Tilsynserklæringen fremlægges 
Tilsynsførende Leif Laursen præsenterede sig og forklarede en 
tilsynsførendes opgave. I det forløbne år har han bl.a. koncentreret sig om 
hvordan skolen håndterer den skærpede underretningspligt. Han har fået 
oplyst at det løbende bliver taget op på lærermøderne og der findes en 
manual for personalet. 
Derudover har han kikket på hvordan skolen forholder sig til vores eget ide- 
og værdigrundlag. Vores fem kerneord: kreativitet, engagement, fællesskab, 
tryghed og nysgerrighed kunne han let genkende ved hans besøg på skolen, 
blandet andet i fællestimerne og ved at være med til en fredagsspisning. 
Leifs oplevelse af stedet er at han fornemmer en god stemning og han kan 
”lide lugten”. 
Den digitale tilsynsrapport skal i løbet af maj afgives elektronisk til 
Undervisningsministeriet, og kan og skal derefter offentliggøres på vores 
hjemmeside.  

 



 
7. Valg af tilsynsførende 

Leif Laursen blev foreslået genvalgt for en 2-årig periode.  
Det vil være sidste periode han kan vælges, da der kun kan vælges samme 
tilsynsførende i 6 år. 

 Leif blev genvalgt. 
 

8. Orientering om vuggestue-projekt 
 Michael Madsen orienterede om udvalgets arbejde det seneste år. 

Som forelagt på sidste års generalforsamling ville udvalget arbejde med en 
model med op til 10-12 børn. Der har både været kikket på pavillonløsning og 
byggeri, og udvalget har modtaget tilbud fra byggefirma. 
Dog er hele projektet skrinlagt for nu, da både lønninger og materialer er 
steget væsentligt og et byggeprojekt på 3,5 mill ikke anses som realistisk at 
gå i gang med på nuværende tidspunkt. 

 
9. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering 

 Kasserer Brian Ahler gennemgik resultatet for 2021.  
Allerførst præsenterede han revisionens påtegning på årsregnskabet, der 
ikke har givet anledning til bemærkninger.  
I budgettet for 2021 var der forventet et underskud for alle tre huse, med 
baggrund i et forventet lavt børnetal. Dog har alle huse i stedet præsteret et 
overskud, tilsammen på kr. 477.890. 
Dette blev forklaret af hovedsageligt ekstra tildelte midler i forbindelse med 
Corona, både som direkte tilskud, men også som dagpenge ved sygdom. En 
del besparelser er også fremkommet ved aflysning af lejre, skolebytte og 
andre arrangementer pga Corona. 
Derudover påvirker elevrådets indtægt ved cykelsponsorløbet resultatet 
positivt med kr. 65.000, da der ikke i 2021 var udgifter svarende til indtægten.  
Brian fremhævede regnskabets likviditetsgrad og finansieringsgrad, der er 
højere end Friskoleforeningens anbefalinger for skoler med sund økonomi. 

 
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer i skole- og forældrekredsen 

 På valg er:   
  - Mikkel Bolding   (ønsker ikke genvalg)  
  - Brian Ahler   (ønsker ikke genvalg)  
  - Andreas Christoffersen  (ønsker ikke genvalg)  
  - Maria Duch  (ønsker ikke genvalg) 
 Forældrekredsen valgte som deres repræsentant Kristoffer Holdensen. 

Skolekredsen valgte som børnehavens repræsentant Esben Lillelund. 
Derudover blev Ann Marie Munck og Jens Roed valgt som 
skolekredsrepræsentanter. 

  
11. Valg af suppleanter i henholdsvis skole- og forældrekredsen 

 Rasmus Hjortshøj blev valgt som suppleant for forældrekredsen. 
Skolekredsen valgte: Olav P. Hansen som 1. suppleant, og  
  Bianca Hoffmann som 2. suppleant. 

 
12. Indkomne forslag 

 Bestyrelsen havde ikke modtaget forslag 
  



13. Eventuelt 
Der var en bemærkning om vigtigheden i ”fødekæden” til skolen, når nu ikke 
vuggestueprojektet er undervejs. Hvordan det sikres at der er elever til 
skolestart fremover? Bestyrelsen er opmærksomme og beder alle i og omkring 
TTF om at være gode ambassadører for stedet.  
 
Dorthe Kaihøj afsluttede aftenen med endnu en gang at takke Mikkel, Brian, 
Maria og Andreas for deres arbejde i bestyrelsen – samt en tak til alle 
fremmødte og dirigenten. 


