
Sofiehøj Friskole
Referat af ordinær generalforsamling 2021

afholdt onsdag den 16. juni 2021 kl. 19.00 i Samlingssalen, Sofiehøj Friskole,
Hornsherredvej 446, 4070 Kirke Hyllinge

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Skolelederens beretning
4. Forelæggelse af den reviderede årsrapport
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (to valghandlinger)
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen (to valghandlinger)
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

Referat: Sabine Kremmer.

Bilag 1: Bestyrelsens beretning for 2020
Bilag 2: Skolelederens beretning for 2020
Bilag 3: Revisionsrapport og udskrift af revisionsprotokol for 2020

Ad. 1 Valg af dirigent
Jonathan Dennis er valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt og afholdes lovligt, samt er
beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.

Ad. 2 Bestyrelsens beretning
Bestyrelsesformanden aflagde bestyrelsens beretning for 2020. Beretningen findes som
bilag 1.

Det er i år 10 år siden, at Sofiehøj Friskole opstod som idé og initiativ. Skolen er nu
veletableret og et rigtig dejligt skoletilbud til vores børn
Stor tak til alle de ansatte der har fået os godt igennem 2020, som har været et meget stille
og anderledes år.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning.



Ad. 3 Skolelederens beretning for 2020
Elisabeth Haulund aflagde skolelederens beretning for 2020. Beretningen findes som bilag 2

Ad. 4 Forelæggelse af den reviderede årsrapport for 2020
Revisor Michael Søby fra vores revisor BDO gennemgik de vigtigste punkter i
revisionsrapporten for 2020, som findes som bilag 3.

Det ser godt ud; der er blank revisionspåtegning, overskud, høj soliditetsgrad og et godt
elevtal. God fornuftig styring og en god økonomi.

Ad. 5 & 6 Valg af repræsentanter og suppleanter til bestyrelsen

Kandidater til bestyrelsen
Henrik Brun Kirkestrup (Genopstiller)
Caroline Pilemann (Genopstiller)
Marc Bassompierre
Marike Jensen

Repræsentanter:
Henrik Brun Kirkestrup er valgt til bestyrelsen med 15 stemmer.
Caroline Pilemann er valgt til bestyrelsen med 13 stemmer.
Marike Jensen er valgt til bestyrelsen med 11 stemmer.

Suppleanter:
Denise Hansen er valgt som suppleant uden modkandidater.

Ad. 7 Indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag.

Ad. 8 Eventuelt

En initiativgruppe er gået i gang med at pusle med at udarbejde et “forsamlingshusprojekt”
som har til hensigt at dels give indspark til undervisningen der kan gøre det sjovere og mere
spændende om dagen og bidrage til demokrati og dannelse for alle, og dels invitere forældre
og lokalmiljø ind om aftenen. Tanken er at det skal være forældredrevet.

Gruppen er i sin spæde start og vil gerne have flere med og samle en forældre
initiativgruppe, som kan planlægge, rejse penge og arrangere fx oplægsholdere som Rane
Willerslev, Sigurd Barrett og lignende.
Hvis man gerne vil være med og bidrage på en måde, kan man tage fat Karen Monrad eller
Kamilla Petschnig.



Referatet er forelagt dirigenten d. 10. august 2021.

__________________________________________
Jonathan Dennis


