
Generalforsamling i Frie Grundskolers Sekretærforening  
den 17. november 2010 på Hotel Svendborg. 
 
Formand Lene Schønfeld bød velkommen til årets generalforsamling. Det er dejligt, at så 
mange endnu engang deltager i vores kursus. 
  
1. Valg af dirigent. 
 Kirtha Heinicke, Frederikssund Private Realskole, blev foreslået og valgt. 
 
2. Bestyrelsens beretning v/formand Lene Schønfeld.  

Velkommen til generalforsamling på Hotel Svendborg. Det er den 27. general-
forsamling. 

 
Der har været en helt fantastisk tilslutning i år, den største i foreningens historie. Vi er 
92 deltagere. Ud af 128 skoler er der deltagelse fra 61 skoler. Det er rigtig dejligt at se, 
at så mange har lyst og tid til at deltage i kurset. Det har givet udfordringer med 
værelser, da der var forhåndsreserveret 80 værelser.  
 
Nu er vi samlet her, og jeg håber alle er blevet godt installeret her på hotellet og på 
Hotel Ærø, og at I er parate til at blive inspireret i et par dage. 
 
Det er utrolig positivt at se når I møder op til kurset, at gensynsglæden er så stor og 
snakken går lige fra starten. 

 
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 få skabt en masse gode kontakter. Jeg vil 
vende tilbage til dette punkt lidt senere i beretningen. 
 
Jeg ved, at vi skal sige farvel til en sekretær, pga. at skolen bliver til en gymnasieskole, 
og dermed ikke længere kan være medlem af Danmarks Privatskoleforening. Det er 
Margarita Hansen fra Sankt Petri Skole i København. Vi ønsker dig og skolen held og 
lykke med projektet! 

 
På sidste års kursus havde vi nogle fantastisk spændende foredragsholdere, hvor bl.a. 
lattermusklerne blev brugt flittigt. 
 
Vi havde besøg af Gitte Hornshøj, restauratør og foredragsholder, der fortalte om 
vigtigheden i at omgås hinanden med respekt. Det var bestemt ikke kedeligt! 
 
Politiassistent Anders Tolbøll fortalte om ”politiets kasketter”, om de mange forskellige 
opgaver politiet skal udføre.  
 
Regionsdirektør Birger Schønfeld fortalte om, at vi skulle huske at tage de gode 
oplevelser med på arbejde.   
 
Vi sluttede af med Karen Marie Lillelund. Jeg kan næsten ikke huske hvad hun fortalte 
om, eller nærmere hvad hun ikke fortalte om. Der blev lattermusklerne virkelig rørt. 



Torsdag aften var foredragssalen forandret til et smukt opdækket lokale, hvor vi indtog 
en dejlig middag. Efter middagen var der rigtig fornøjelig musikalsk underholdning af 
duoen Søren Hauge og Michael Bouto, hvor de og vi fik rørt sangstemmerne. 

 
Sidste år meldte vi en anden dato ud for kurset, da vi havde reserveret plads på 
Kursuscenter Severin i Middelfart. Efter kurset havde vi fået så mange positive 
tilkendegivelser om Hotel Svendborg, at vi tog chancen og reserverede her igen, men 
vi kunne ikke få samme datoer. Jeg blev lidt nervøs da Dansk Skoledata så pludselig 
”tillod” sig at arrangere kursus i disse dage, selvom de havde spurgt og fået at vide 
hvornår vi holdt kursus. Det var derfor meget spændende, om I ville deltage her eller 
der! Men det blev heldigvis her sammen med os! Tusind tak for det! 
 
Til orientering bliver kurset i 2011 afholdt fra 9. – 11. november her på Hotel 
Svendborg og der er reserveret 90 værelser. 

 
Inden jeg går videre 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 på Hotel Windsor i Odense. Ved første møde fik vi 
planlagt det meste af kurset, så sidste møde var til finpudsning af kurset.  
 
Vi har i år kunnet holde kursusbetalingen på samme beløb som sidste år pga. tilskud 
fra Danmarks Privatskoleforening. Vi har fået et kursustilskud på 12.670 kr. 

 
Når vi om lidt skal vælge bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, vil jeg gerne 
appellere til jer om ikke at holde jer tilbage. Det er i år Lisbeth og mig selv, der er på 
valg. Vi er begge villige til genvalg. Som sagt mødes vi et par gange og arbejder intenst 
med planlægning, og selvfølgelig er der tid til lidt ”faglig” hygge. Så tøv ikke med at 
melde jer – vi har det rigtig sjovt og hyggeligt! 

 
Bestyrelsen lægger meget vægt på, at flest mulige er medlem af vores forening. Vi er i 
øjeblikket 123 medlemmer. Så vi vil derfor gerne opfordre jer til at tage kontakt til 
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. 

 
Sidste år opfordrede vi til at starte netværksgrupper. Jeg har ikke hørt fra nogen af jer, 
så måske har I selv klaret det, eller er der ikke blevet oprettet nogen!  

 
Hvis I har forslag til nye tiltag i foreningen, vil vi meget gerne høre fra jer, skriv det evt. 
på evalueringsskemaet. Samtidig vil jeg gøre opmærksom på, at vi udfører arbejdet i 
bestyrelsen frivilligt og udover vores arbejdstid, så det er desværre begrænset hvad vi 
kan byde ind med. 



I år er der et nyt tiltag som jeg gerne vil reklamere for. I morgen efter frokost skal vi på 
en rundtur i Svendborg med to kompetente guider. Vi mente det var et godt initiativ, da 
vi jo ikke er vant til at sidde stille så længe til daglig. 

 
Jeg deltog den 29. og 30. oktober i Danmarks Privatskoleforenings årsmøde på Nyborg 
Strand, som gæst. Det store spørgsmål på årsmødet var koblingsprocenten – altså 
statstilskuddet, der formindskes over en årrække, og ønsker om mere tilskud til 
specialundervisning. Undervisningsministeren blev forelagt problematikken. Hun var 
ikke begejstret for nedskrivningen at tilskudsprocenten, men alle skal være med til at 
spare! 
 
Jeg har igen i år en hilsen fra Hans Jørgen Jørgensen tidligere sekretariatschef, som 
nogle af jer kan huske.  
 
En stor tak til hele Sekretariatet for deres store opbakning og hjælpsomhed, og fordi de 
altid møder op til vores kurser. 
 
Der er kommet en programændring til i morgen fra Danmarks Privatskoleforening. Det 
er Nicolas Laursen og Kurt Ernst der kommer.  

 
Nu tilbage til nye deltagere. 
 
Vi har i år bedt jer om at krydse af hvis I var ny i foreningen, så ville jeg nævne jeres 
navne. Det er der også nogen der har gjort, men vi synes der er mange nye navne vi 
ikke kender, så derfor vil jeg bede de nye eller dem der deltager for første gang om at 
rejse sig og præsentere sig ved navn og skole. Så bliver alle nævnt og ingen glemt! 
Endnu en gang velkommen til jer! 
 
Jeg vil slutte af med en stor tak til mine kolleger i bestyrelsen, tak for nogle hyggelige 
og yderst effektive møder og rigtig godt samarbejde. Jeg håber I vil være med til at vi 
får mange flere! 
 
Hermed vil jeg overlade min beretning til forsamlingen. De nye medlemmer rejste sig, 
og præsenterede sig med navn. Beretningen blev herefter godkendt med klapsalver. 
 

3. Fremlæggelse af regnskab v/kasserer Lone Bryld. 
Alle har fået udleveret regnskabet, så det blev ikke gennemgået i detaljer. Til gengæld 
var der mulighed for at stille spørgsmål. 
 
Der var underskud på sidste års regnskab, bl.a. på grund af vin ad libitum ved sidste 
års kursus. Det har vi lært af til i år. Ligeledes har vi fået et tilskud i år til en 
foredragsholder fra Danmarks Privatskoleforening, så det ser ikke så sort ud alligevel. 
 
Der var ingen spørgsmål til regnskabet. 
 
Der er en del, som har kontingent restance. Det skyldes nok især, at vi havde skrevet 
oplysning om indbetaling på bagsiden af et nyhedsbrev. Det er muligt at blive opdateret 
m.h.t. om man har betalt eller ej hos Lone i løbet af kurset.  



Regnskabet blev herefter godkendt uden tilføjelser eller kommentarer.  
 

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

5. Fastsættelse af kontingent. 
Enighed om en forhøjelse med 50 kr., så det årlige kontingent bliver 450,- kr. 
 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
Lene Schønfeld og Lisbeth Wiener blev genvalgt uden modkandidater. 
 
Vibeke Kilde og Helle Nøddelund genopstiller som suppleanter. 
 
Som revisor genvalgtes Anni Hansen, ligesom Inge Jensen blev genvalgt som 
revisorsuppleant.  
 

7. Evt. 
Fotofolderen blev drøftet. Den bliver meget hurtig uaktuel, og bestyrelsen ønskede 
medlemmernes tilkendegivelse af, om de ønsker en ny folder eller har andre idéer. 
 
Flere bruger den, men da ikke alle er blevet fotograferet, selvom fotografen var til stede 
ved kurset for et par år siden, blev det aftalt, at man hver især sender personalefotos 
pr. pdf.fil til sekretæren.  
 
Der var forslag om oprettelse af hjemmeside, evt. i regi under Danmarks Privat-
skoleforening. Bestyrelsen vil arbejde med idéerne. Har nogen en idé til et flot logo 
med navn og telefonnr., hører bestyrelsen gerne om det. 
 
Det blev præciseret, at bestyrelsen er ulønnet og arbejder frivilligt, hvorfor det er 
begrænset, hvor mange ressourcer den enkelte har at lægge i arbejdet.  Flere tilbød 
sig, og foreslog at bestyrelsen ind imellem uddelegerer opgaver. 
 
I løbet af kurset bliver der lavet en mailliste med navn, adresser m.m.  
 
Afslutningsvis mindede Lone om, at der stadig er nogle tasker tilbage med FGS-logo. 
Hvis de nye ønsker en, er de velkomne til at tage en taske med hjem. 
 
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen, og takkede for god ro og orden.  
Formanden takkede dirigenten, og generalforsamlingen blev afsluttet med Sigurd 
Barrets godnatsang. 
 
 
Dato:          /           2010                     __________________________  
    Kirtha Heinicke 
                                                                                                      dirigent 

 


