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Ordinær Generalforsamling 

Blære Friskole og Børnehus 

Onsdag d. 13. maj 2020 

 

Dagsorden iflg. vedhæfter 

1. Valg af dirigent  

Per Warming vælges og erklæres forsamlingen for lovlig 

 

2. Bestyrelsen aflægger beretningen 

2019 har uden tvivl været et år med store omvæltninger for vores skole og Børnehus. Et år som 
også har resulteret i et betragtelig underskud. 

For bestyrelsen er der ingen tvivl om at udskiftningen på ledelsesgangene har fyldt en meget stor 
del af vores arbejde i 2019. I maj sagde vi farvel til vores hidtidige skoleleder og vi begyndte 
arbejdet med at finde vores fremtidige. Et stort arbejde, som heldigvis bar frugt. Derfor var vi også 
stolte over at byde Lotte velkommen 1. september. Et job som hun har påtaget sig med utrolig stort 
ejerskab og ”gå på” mod. Men også et krævende job. Heldigvis navigere Lotte med rolig og fast 
hånd som en leder skal og bør. 

I den mellemlæggende periode, hvor vi stod uden skoleleder, fik vi en ufattelig stor hjælp fra en 
”gammel” kending nemlig Preben Krøldrup. Preben ydede en kæmpe indsats og fik ryddet op i 
mange ting. Han skabte en struktur og ro, samtidig hjalp han, qua sin store erfaring, med 
ansættelsesprocessen. Så endnu en kæmpe tak skal der lyde fra bestyrelsen til Preben. 

Året startede i Børnehuset med ny leder, da Jane valgte at søge nye græsgange og vende tilbage 
hvor hun slap. I efteråret stoppede samarbejdet med den nye leder og det er ingen hemmelighed 
at det har været særdeles udfordrende at finde den rigtige til posten. Vi i bestyrelsen er dog 
særdeles fortrøstningsfulde omkring dette skal lykkedes. 

Vi har, ganske naturligt, skulle forholde os til de manglende børn i Vesthimmerlands kommune. 
Dette har gjort at vi også har måtte tilpasse vores organisation. Derudover har vi også været ramt 
af sygemeldinger som har medført store udgifter til vikarer og generelt forstyrret vores hverdag. 

Alt i alt har disse hændelser påvirket regnskabet med 980 tkr. foruden de afledte effekter. 
Bestyrelsen har hele vejen igennem truffet beslutningerne i enighed og med den overbevisning at 
det har været krævet for at Blære Friskole og Børnehus står bedst muligt rustet til fremtiden. 

Og det er vi. Vi har stadigvæk likviditet. En likviditet som gør at Blære Friskole også er en del af 
fremtiden. Vi har også formået at mindske elevafgangen til trods for at 9. klasse som stoppede i 
juni 2019, var større end indskrivning i 0. klasse. En 9. klasse som i øvrigt kom godt afsted med 
rygsækken fyldt. 
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Blære Friskole har igen i 2019 været særdeles godt dækket ind når vi kigger på lærer pr. elev. Man siger 
vi gerne skal være 13-14 elever pr. lærer. Hos os er der ca. 8. Selvom det sender et signal om at vi ikke 
går på kompromis med kvaliteten kunne vi godt ønske os lidt flere elever, da det naturligvis er et af de 
steder vi kunne forbedre økonomien i fremtiden. Og den skal forbedres. 

Elevtallet var fra 2018 til 2019 faldet med 4 årselever men har nu lagt stabilt et godt stykke tid. I 
børnehave og vuggestuen har der sidste år været 1,7 barn mere i gennemsnit end året før. Derudover 
er børnetallet i SFO’en også stigende. 

Vores tilsynsførende, som jævnligt kommer på skolen, er igen kommet med særdeles positivt feedback. 
”Blære Friskole er en god og velfungerende skole, hvor der finder rigtig god undervisning sted. Det 
faglige niveau er godt”, står der blandt andet i tilsynsrapporten. Noget skolen kan være stolte af og 
lærerne i særdeleshed. 

Heldigvis kommer der stadig nye elever til. Og det skulle vi gerne holde i. Derfor vil den nye bestyrelsen 
også arbejde hårdt og sætte fremtidens retningen for Blære Friskole og Børnehus. 

I foråret var hele skole på lejrskole i Thy. En god tur med gode oplevelser på bl.a. Bunker museum mv. 
Musicalen, Skatteøen, blev opført med stor succes tilbage i maj. Som sædvanlig en flot opsætning, god 
musik og ikke mindst dygtige elever. 

En af de ting som elevrådet stod for i 2019, jeg gerne vil fremhæve, var stafet for livet i Aars. Et 
særdeles vellykket arrangement som samtidig gav god reklame for vores skole og børnehus. Godt 
arbejde og tak til elevrådet for deres indsats igennem hele året. 

Støtteforening har også igen i 2019 udøvet et stort stykke arbejde. Blandt andet med Motorcykel træf 
og julefrokost i Multihallen. De har også været behjælpelig med økonomisk opbakning til udvidelse af 
vores legeplads i børnehave og vuggestue. Så herfra en kæmpe tak for hjælpen til Støtteforeningen. 

En tak til personalet for indsatsen gennem hele året. En kæmpe indsats. Det har, heller ikke for jer, altid 
været lige nemt at komme igennem 2019. Tak fordi I trods alt har ”kløet på”. 

Tak til Lotte for din store indsats. Du er blevet prøvet af og jeg er helt igennem sikker på at du er den 
rette til opgaven. 

Også tak til Mette, fra bestyrelsen, for det arbejde som du har lagt i vores skole og børnehus. Du 
kommer med nogle super gode input og du vil klart blive savnet. 

Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for samarbejdet gennem året og ikke mindst årene. Vi er ofte, 
men ikke altid, enige. Men netop det er en af de helt store styrker i en bestyrelse, når vi alligevel formår 
at vende tingene konstruktivt og sammen nå beslutningerne. 

Med de ord vil jeg slutte min sidste beretning som formand for Blære Friskole og Børnehus. 

 

3. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering 

Blære Friskole og Børnehus afslutter 2019 med et negativt resultat på -994.958 kr. 
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Hvis vi ikke tager engangsomkostninger i form af ansættelsesforhold med, er resultatet i år i stedet 

               -17.000kr. 

               Egenkapitalen er faldet fra 133.000 til -850.000 kr, hvilket ikke er tilfredsstillende.  

Likviditet +445.892 kr. ved årets afslutning. I øvrigt er regnskabet er anmærkningsfrit fra revisorens 

side. Regnskabet kan ses på skolens kontor. 

 

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen (1 plads) 

Følgende er på valg: 

a. Per Sørensen 

Per ønsker ikke genvalg. Jesper Andersen vælges derfor ind i forældrekredsen 

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen (2 pladser) 

Følgende på valg: 

a. Lena Hyldahl. Lena ønsker genvalg 

b. Mette Franch Hald.  

Mette ønsker ikke genvalg. Ronni Hald vælges derfor ind i skolekredsen 

 

6. Valg af suppleanter i henholdsvis forældrekreds og skolekreds 

Der vælges 2 suppleanter 

a. Jette Halskov (forældrekreds) 

b. Helle Aldberg (skolekreds) 

 

7. Indkomne forslag 

a. Ingen 

 

8. Fremlæggelse af tilsynsrapporten for skole 

Udgår pga. Coronasituationen – rapporten kan gennemlæses på Blære Friskole og Børnehus´ 

hjemmeside 

 

9. Eventuelt 

KÆMPE STORT TAK TIL PER!! 

 

 

 

 


