
Generalforsamling på Landsgrav Friskole

Torsdag den 28-april 2022 kl. 19 i musiklokalet

l. Valg af dirigent
. Uffe Jensen

2. Valg af referent
. Merete Kornbech

3. Beretning v. skolebestyrelsesformand Jakob Andersen
En længerevarende proces har været i gang mht. beslutning vedr. renoveringen af
tagkonstruktionen over nuværende musiklokale, hvad, hvordan og hvor meget. Bestyrelsen
og skolen glæder sig til at se ind i kommende skoleår hvor renoveringen forventeligt giver
skolen endnu en betydelig opgradering i forhold til rammerne på LF.

4. Beretning v. skoleleder Patrizia G. Lindstrøm
LF er tilbage på sporet med alle vores gode traditioner med arbejdslørdag, Bagerby uge,
morgensang osv. efter et par coronaår, hvor alt at stået lidt på standby. Dejligt at skolen
igen summer ekstra meget af liv.
Mental sundhed blandt børn og unge. Et vigtigt emne. Vi skal i højere grad lære børnene at
løfte blikket og gøre dem nysgerrige på det, der ligger udover deres egen næsetip, så vi får
hele og livsduelige mennesker der trives med sig selv og med dem omkring sig.
Skolen er i løbet af året blevet flot dekoreret med fantastiske farver og mønstre v. hjælp af

Anne-Dortes kreative evner og Christians indsats med penslerne. Vi vil gerne stå ved det vi
er: En friskole der prioriterer det kreative.
Skolen har været ramt af både alvorlig sygdom og lykkelige omstændigheder i

personalegruppen men har heldigvis kunnet glæde os over dygtige unge mennesker der
har løftet vikartimerne flot og et øvrigt fast personale der virkelig fortjener den største ros
for at hjælpe og få hverdagen til at lykkes i forhold til ekstra opgaver.
TAK til Birte og Asger for jeres mange år på LF og held og lykke Birte med den forstående
pensionstilværelse efter 40 års lærergerning og Asger med en hverdag som
naturplejekonsulent.

5. Beretning v. tilsynsførende Britt Augustsen
Meget tilfreds med det der opleves rundt omkring i klasserne, tillidsfulde elever og dygtige
lærere / pædagoger.
Samtale med to fra elevrådet der fortalte positivt om medindflydelse, gode traditioner,

lærerne lytter, uenighed er ok, PG kan ende med at beslutte og det er ok.
God stemning på skolen både i og udenfor klasserummet.



6. Valg af tilsynsførende

. Britt Augustsen genopstiller, dog for kun l år. Genvalgt.

7. Bestyrelsen foreligger det reviderede regnskab v. kassere Helle Rasmussen
Positivt resultat (257.000kr.) trods øgede udgifter til vikardækning og rengøring.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:

. Martin Bjerre Zacho, modtager ikke genvalg. TAK for 8 gode års samarbejde.

. Merete Kornbech, modtager genvalg

. Suppleant Mette Risegaard blev valgt ind i bestyrelsen

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
. Ulrik Madsen (Klara O. kl.)

10. Indkomne forslag

11. Evt.


