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Referat af generalforsamlingen i støttekredsen ved  

Det frie Gymnasium 21. april 2020 

Dagsorden: 
1. Valg af ordstyrer og referent 
2. Meddelelser 
3. Formandens beretning 
4. Godkendelse af regnskab 2019 for Støttekredsen 
5. Valg af revisor 
6. Indkomne forslag 
7. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer til Støttekredsens bestyrelse 
8. Valg af 7 medlemmer blandt støttekredsens medlemmer til opstilling til Skolebestyrelsen 

ved den selvejende institution Det frie Gymnasium (5 medlemmer og 2 suppleanter) 
9. Evt. 

 
 
1) Valg af referent og ordstyrer 
Referent Peter, Ordstyrer Sara 
Sara bød velkommen og konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt og 
beslutningsdygtig. 
  
2) Meddelelser 
Ingen meddelelser  
 
3) Formandens beretning 
Dette er Kevins sidste beretning i første runde som formand.   
Formålet har fra starten af perioden været at sikre ro og stabilitet omkring støttekredsens arbejde. 
Gennem det sidste år har støttekredsen støttet elever og skolen i henhold til kredsens formål. 
Vi har også fået ensartede retningslinjerne for vores støtteprocedure og med hjælp fra skolens 
administrative personale er støttearbejde blevet mere gnidningsfrit.  
Vi har blandet andet fået indført tre årlige støtte-datoer og skolen står for en afklaring af, om de 
økonomisk vilkår er støttegivende. 
Vi har, i år, modtaget rigtig mange støtteansøgninger fra elever. Så mange at vi ikke kun nå at læse 
og behandle dem alle. Derfor lukkede vi i en periode for ansøgninger og fik styr på den nye 
procedure.  
Til gengæld er der ikke kommet særlig mange ansøgninger fra elever til konkrete projekter og det 
vil vi arbejde på at ændre i fremtiden. 
Vi har også brugt en del tid i det forgange år på at få styr på regnskabet fra de foregående år. 
 
Kommentarer til beretningen: 
Stor ros til beretningen, det er specielt dejligt, at høre, at støttekredsen nu vil til at arbejde mere for 
at gøre opmærksom på skolen. 
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4) Godkendelse af regnskab 2019 for Støttekredsen. 
Michael Dissing (MDI) gennemgår årsregnskabet. 
Støttekredsen kommer ud med et overskud på 57.000 kr. og egenkapitalen er dermed på 1.169.866 
kr. 
Herefter gennemgås årsregnskaberne fra 2018 og 2017.  
Generalforsamling godkender årsregnskabet også for de tidligere år. 
 
5) Valg af revisor 
MDI vælges som revisor. 
 
6) Indkomne forslag 
Det kan være en ide at lave et fast årligt tilbagevende begivenhed fx en cafe eller lign. for gamle 
elever. Der bør også laves et digitalt nyhedsbrev, som beskriver hvad der sker på skolen, men 
nyhedsbrevet skal også bruges til at gøre reklame for generalforsamlingen. 
De økonomiske konsekvenser ved forslaget er at støttekredsen køber en ansat til at stå for den 
opgaven det vil ca. være 35 timer + evt. noget tid til en pedelbagstopper. 
Formålet er blandet andet at det skal skabes noget mere liv omkring støttekredsen. 
 
Vi arbejder stadigvæk på at få en digital/online-betalingsløsningen op at køre. Corona-krisen har 
dog fjernet fokus fra det arbejde i en seneste tid. 
 
Kommentarer til forslag: 
Før i tiden var det fx en opgave for dramaholdet at lave en kort/lille forestillingen for støttekredsen.  
Det er en vigtig pointe at cafeen for gamle elever ligger fast hvert år - fx sidste fredag i september 
(SiFreSep). 
 
Forslaget om en fast årligt tilbagevende begivenhed og nyhedsbrev for gamle elever er vedtaget. 
Efterfølgende aftales det korrekte beløb mellem skolen og støttekredsen. 
 
7) Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer til Støttekredsens bestyrelse 
Christan fra Sorø ønsker at træder ud af bestyrelsen. 
Cecelie, Rasmus, Kevin, Tommy, Leif genopstiller til bestyrelsen. 
Jan stiller op som suppleant. 
De er alle blevet valgt. 
Bestyrelsen konstitueres på det kommende bestyrelsesmøde som Kevin vil indkalder til. 
 
8) Valg af 7 medlemmer blandt støttekredsens medlemmer til opstilling til 
Skolebestyrelsen ved den selvejende institution Det frie Gymnasium (5 
medlemmer og 2 suppleanter) 
Følgende medlemmer ønsker at opstille til skolebestyrelsen: 
Helle, Jette, Leif, Alan, Birgitte samt Katinka og Tobias som suppleanter. 
Derudover er Jan og Cecilie også medlemmer af bestyrelsen som grundskolens 
forældrekredsrepræsentanter - de er ikke på valg i år. 
Derved ønsker hele skolens nuværende bestyrelse ønsker at genopstille.  
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Støttekredsen bakker op om at skolens bestyrelsen genopstilles. 
 

 
6) Eventuelt  
Vi bør arbejde hen imod at lave en vedtægtsændring så det ikke er hele bestyrelsen der vælges på en 
gang. Det vil bestyrelsens arbejde kigge i denne kommende periode. MDI vil gerne vil være med i 
arbejdsgruppen. 

Bestyrelsens opfordres også til kigge på hvordan vi kan støtte elever og familier der kan få 
økonomiske problemer som følgende af Corona-krisen. Og det bør skrives på støttekredsens 
hjemmeside. Det kan være indsatsen skal målrettes de elever der i forvejen arbejder på skolen og 
som har mistet deres arbejde på skolen. 

Det kan være en god ide at alle bevillingerne kommunikeres bedre ud til hele støttekredsens 
bestyrelse. 

 

 

 


