
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REFERAT AF BRUG FOLKESKOLENS GENERALFORSAMLING 26.03.2014 
 
 
Tilstede: Jakob Bondesen, Anja Storgaard, Anna Rosenblad, Lise Johansen, 
Yanaba Sankoh, Hans Præstbo, Mette Kirk, Marianne Kjær, Henriette Larsen 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Valg af stemmetællere 
4. Formandens årsberetning 
5. Årsregnskab 
6. Budget for næste år fremlægges til godkendelse 
7. Indkomne forslag 
8. Forslag til vedtægtsændringer 
9. Fremlæggelse af aktivitetsplan 
10.Valg af bestyrelse og suppleanter 
11.Valg af revisor 
12.Eventuelt 

 
 
1. Valg af dirigent 
Mette Kirk 
 
 
2. Valg af referent 
Henriette Larsen 
 
 
3. Valg af stemmetællere 
Lise Johansen og Anna Rosenblad 
 
 
5. Årsregnskab 



Der byttes om på punkt 4 og 5 af hensyn til regnskabsfolkene fra Frie 
Børnehaver. 
 
Frie Børnehaver beklager at regnskabet ikke er færdigt. Det uddelte er et 
udkast. Budgettet for 2015 har derfor heller ikke kunnet laves endnu. Det ser 
ud til at der bliver et overskud fra 2014. Frie Børnehaver laver et nedslag i 
administrationsomkostningerne pga. de utilfredsstillende omstændigheder. Eva 
er fra nu af Brug Folkeskolens kontaktperson. Frie Børnehaver laver 
regnskabet færdigt og sender til underskrift hos bestyrelsen d. 7. april.  
 
Generalforsamlingen beslutter, at Brug Folkeskolen skifter regnskabsfirma i 
2015. Formandskabet beslutter senere, hvornår det er passende, at lave et 
skift. 
 
 
4. Formandens årsberetning 
Jakob Bondesen gør statur over 2014. Jakob kom til som formand sidste år, og 
han har lært meget i løbet af det seneste år: ”det er et spændende og 
komplekst område”. Han oplever, at Brug Folkeskolen får ros og anerkendelse 
for sit arbejde fra mange sider og understreger at: ”vi lykkes de steder, vi er”.  
 
Han takker sekretariatet og de frivillige forældre for fremgangen ude på 
skolerne og glæder sig over, at BF er godt i gang med at lære de nye politikere 
i BUU at kende, og at BF formår at bringe skolesnakken med ind i nogle fora, 
hvor man ikke er vandt til at tænke i skoler. Jakob understreger, at det er 
vigtigt, at BF er repræsenteret i lokaludvalgene: ”Vi er skolen, vi kender alle”.  
 
Han påpeger desuden, at vi i BF er rigtig gode til det politiske arbejde, at vi er 
blevet bedre til PR-arbejdet og at vores konsulentvirksomhed, hvor vi spreder 
vores metoder og budskaber i hele landet, er kommet godt i gang. Jakob 
opfordrer de frivillige forældre i bestyrelsen til at melde sig til Folkemødet på 
Bornholm, da det er et godt sted for BF at være.  
 
Facilitering af ledernetværket og pilotprojekterne i de boligsociale områder 
nævnes som noget af det, der også tegner BFs arbejde. Jakob runder sin 
årsberetningen af med at kigge fremad på det kommende år: ”Vi skal lære at 
sige Brug Folkeskolen noget mere – det er samfundets rygrad.” Og slutter med 
et åbent spørgsmål til de tilstedeværende: ”Det næste år kommer til at stå i 
valgets tegn, hvordan får vi vores budskab ud?”  
 
Lise: Den personlige fortælling om BF er vigtig ift. de nye politikere. 
 
Mette Kirk takker Jakob for en stor indsats i det forløbende år og glæder sig 
over, at han er ved at blive et kendt ansigt ude omkring. 
 
 



6. Budget for næste år fremlægges til godkendelse 
Budgettet foreligger ikke endnu (se pkt. 5) 
 
 
7. Indkomne forslag 
Ingen 
 
 
8. Forslag til vedtægtsændringer 
Ingen 
 
 
10. Valg af bestyrelse og suppleanter 
Pkt. 9 rykkes til sidste pkt på dagsordenen. 
 
Jakob, Anja, Lise, Anna, Hans, Yanaba, Uzma 
Herefter fulgte en præsentationsrunde 
 
 
11. Valg af revisor 
Frie Børnehaver 
 
 
12. Evt. 
Lise inviterer til Twitter-workshop, Henriette sender datoen ud til bestyrelsen 
og sekretariatet, når den kommer fra Lise. 
 
 
9. Fremlæggelse af aktivitetsplan 
 
 
FOLKEMØDET PÅ BORNHOLM 
 
Deltagere: Yanaba, Hans, Jakob, Charlotte, Henriette, Anna, Marianne, Mette, 
Uzma og Lise deltager i andre sammenhænge 
 
Det praktiske: 1 bil kører onsdag aften (10/6), 1 bil kører torsdag aften 
(11/6), 3 telte med senge er booket, hjemkomst søndag 
 
Hovedpointer: sammenhængskraft, 
chancelighed, faglighed 
 
Aktører der vil være gode at følge: 
Danmarks Lærerforening, KL, 
Skolelederforeningen, Danske 
Skoleelever, Pia Allerslev, Christine 



Antorini, Manu Sareen, Undervisningsministeriet, Socialministeriet, 
Uddannelsesudvalg, Lars Olsen, Dorthe Bue, BUPL, FOA, LFS, Skole & 
Forældre, Friskoleforeinger, Rosa Lund (EL), CEVEA (skolen indefra), EVA, 
Majbritt Berlau (dk socialrådgivere), boligsocial net, Anna Mee Allerslev   
 
Andet: BF skal have opmærksomhed, sekretariatet + Lise, Hans, Jakob og 
Yanaba brainer videre på hvordan. Sekretariatet sender et oplæg ud efter 
påske. 
 
 
POLITISK SALON 
 
Hvad: Et uformelt forum, hvor forældre og politikere kan mødes og idéudvikle 
 
Overskrift: Den attraktive folkeskole 
 
Hvordan: 4 grupper med temaer (fritidshjemsreformen, den åbne skole, skole-
/forældresamarbejdet, fælles udskoling i Sydhavnen) 
 
Andet: Den personlige fortælling er vigtig, forældrene indleder med en 
personlig historie, som matcher de 4 temaer 


