
Generalforsamling i Frie Grundskolers Sekretærforening  
den 9. november 2011 på Hotel Svendborg. 

 
Velkomst til årets generalforsamling ved formand Lene Schønfeld. Det er dejligt, at vi 
endnu engang kan samle så mange til vores kursus. 
 
Vi indledte aftenen med at synge ”Nu falmer skoven”, herefter gik vi over til general-
forsamlingens dagsorden: 
  
1. Valg af dirigent. 
 Kirtha Heinicke blev foreslået og valgt. 
 
2. Bestyrelsens beretning v/formand Lene Schønfeld.  

Velkommen til generalforsamling i Frie Grundskolers Sekretærforening her på Hotel 
Svendborg. Det er i år den 28. generalforsamling. 
 
Igen i år har tilslutningen været helt fantastisk. Ud af 132 skoler er der deltagelse fra 70 
skoler. Vi er i år 96 deltagere.  
 
Det er rigtig dejligt, at så mange har lyst til at deltage i kurset. I må gerne medbringe en 
tak til jeres skoleledere, for at de støtter op om at I kan deltage i dette årlige kursus! 
 
Sidste år havde vi udfordringer vedrørende manglende værelser. Det har vi rådet bod 
på i år, så alle bor her på Hotel Svendborg. Vi havde reserveret 95 værelser, så det var 
lige nok. Nu kan vi så overveje om vi skal reservere de resterende værelser til næste 
år, da deltagerantallet de sidste år har været stigende! Det er jo kun rigtig dejligt! 
 
Jeg håber, alle er blevet godt installeret og har medbragt godt humør, og at I er parate 
til at blive inspireret i et par dage. Som sædvanlig er gensynsglæden stor og snakken 
går lige fra starten. 
 
Der skal lyde en særlig velkomst til dem der deltager for første gang. Jeg håber alle vil 
tage godt imod jer, så I kan føle jer godt tilpas og så I forhåbentlig vender tilbage næste 
år. Jeg vil vende tilbage til dette punkt lidt senere i beretningen. 
 
Sidste års kursus bød igen på nogle fantastisk spændende foredragsholdere, hvilket 
evalueringen af kurset også tydeligt viste. 
 
Vi havde besøg af bl.a. læge Peter Qvortrup Geisling, der tog pulsen på ”os” og vores 
arbejdsliv, og familieterapeut Lola Jensen holdt et forrygende foredrag om ”en 
håndsrækning til familien Danmark”. Hun kunne for min skyld godt have fortsat hele 
dagen! 
 
Torsdag aften, efter en dejlig middag, var der musikalsk underholdning med afrikansk 
musik, sang og dans, hvor vi fik mulighed for at røre os lidt!  
 
Til orientering bliver kurset i 2012 afholdt fra 14. – 16. november her på Hotel 
Svendborg. 



Selvom mange af jer kender os, så vil jeg gerne præsentere bestyrelsen for jer: 
 
Kasserer: Lone Bryld fra Haderslev Realskole. 
Sekretær: Pia Stensgaard fra Sct. Michaels Skole, Kolding. 
Best.medl.: Susanne Ravn fra Ida Holst Skole, Svendborg. 
Best.medl.: Lisbeth Wiener fra Lyngby Private Skole. 
Formand: Lene Schønfeld fra N. Zahles Seminarieskole, København. 
 
Vi har afholdt to bestyrelsesmøder. Den 7. - 8. marts i Gentofte og den 8. september 
på Den Gamle Kro i Odense. I marts fik vi planlagt det meste af kurset, og i september 
fik vi de sidste ting på plads. 
 
I forbindelse med bestyrelsesmødet i marts var vi på besøg hos Danmarks Privat-
skoleforening, vi skulle tale med dem om opstart af hjemmeside. Vi fik lidt at vide om 
hvad mulighederne var, og den 25. marts blev hjemmesiden så en realitet. Vi siger 
mange tak til Johanna Sjögren for hjælpen. 
 
Vi har igen i år fået tilskud fra Danmarks Privatskoleforening. Kursustilskuddet på 
24.000 kr. er et meget kærkomment tilskud, da foredragsholderne ikke ligefrem bliver 
billigere! 
 
Om lidt skal der vælges bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og revisor-
suppleant. Hvis I nu sidder med en ubændig trang til at blive en af delene, så er alle 
velkomne til at stille op som modkandidat, selvom der står villig til genvalg.  
 
Bestyrelsen lægger meget vægt på at flest mulige er medlem af vores forening. Vi er i 
øjeblikket 128 medlemmer. Så vi vil derfor gerne opfordre jer til at tage kontakt til os i 
bestyrelsen, hvis I står over for at skulle gå på pension eller fratræder af anden grund, 
så vi kan få ajourført medlemslisten. Vi håber selvfølgelig jeres efterfølger vil melde sig 
ind i foreningen. 
 
Har I forslag til nye tiltag i foreningen vil vi meget gerne høre fra jer, skriv det evt. på 
evalueringsskemaet.  
 
I år kunne jeg desværre ikke deltage i Danmarks Privatskoleforenings årsmøde på 
Nyborg Strand, men Pia deltog. Der var i år 350 deltagere fra 101 skoler. 
 
Ifølge årsberetningen er det mange af de samme punkter der gerne stadig skal 
forbedres, bl.a. specialundervisning og tilskudsprocenten skal gerne hæves igen! 
  
Der skal lyde en stor tak til hele Sekretariatet for deres store opbakning og 
hjælpsomhed, og fordi de altid gerne vil møde op til vores årlige kursus. 
 
Nu tilbage til nye deltagere. Igen i år har vi bedt jer om at krydse af hvis I var ny i 
foreningen. I stedet for at jeg nævner jeres navne, vil jeg bede jer om at rejse jer og 
præsentere jer selv ved navn og skole, så bliver ingen glemt. Endnu en gang 
velkommen til jer! 
 



Jeg vil slutte af med at takke mine kolleger i bestyrelsen. Tak for nogle hyggelige og 
yderst effektive møder. Jeg ved godt man ikke skal fremhæve nogen frem for andre, 
men jeg synes Lone skal have en tak for de dejlige feriemails du sender til 
medlemmerne. Jeg synes det er rigtig rart med sådan en positiv hilsen. Pia skal heller 
ikke glemmes – sekretærjobbet er jo en stor post – det ved vi alle! Lisbeth og Susanne, 
også tak til jer for inspirerende samarbejde. Tusind tak til jer alle! 
 
Hermed vil jeg overlade min beretning til forsamlingen. 
 
Beretningen blev mødt med klapsalver, og taget til efterretning uden kommentarer. 
 

3.   Fremlæggelse af regnskab v/kasserer Lone Bryld. 
Regnskabet var omdelt. Lone gennemgik det i store træk, herefter var der mulighed for 
at stille spørgsmål. 
 
Der var ingen spørgsmål, så regnskabet blev hurtigt godkendt. 
 

4. Indkomne forslag. 
Der var ikke indkommet forslag til dette års generalforsamling. 
 

5. Fastsættelse af kontingent. 
Enighed om uændret kontingent, så vi fortsætter med 450,- kr. årligt. 
 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
Lone Bryld, Susanne Ravn og Pia Stensgaard blev alle genvalgt uden modkandidater. 
 
Vibeke Kilde og Helle Nøddelund blev ligeledes genvalgt som suppleanter. 
 
Som revisor genvalgtes Anni Hansen, ligesom Inge Jensen blev genvalgt som 
revisorsuppleant.  
 

7. Evt. 
Trine fra Klostervangskolen foreslog, at bestyrelsen minimerer udsendelse af post pr. 
brev mest muligt, for at spare på portoomkostningerne. 
 
Lone opfordrede til, at den enkelte og alle de nye ville gå forbi den opstillede computer, 
for at ajourføre medlemskartoteket.  
 
Kirtha afsluttede generalforsamlingen, og Lene takkede dirigenten. 
 
 
 
 
 
Dato:          /           2011                     __________________________  
    Kirtha Heinicke 
                                                                                                      dirigent 

 


