
 

 

Referat generalforsamling i FAKS, lørdag d 25. marts 2017 

 
 
Dagsorden 
  
1. Valg af dirigent.  

2. Formandens forelæggelse af bestyrelsens skriftlige beretning til forsamlingens 
godkendelse. (Se bilag)  

3. Fremlæggelse af årsregnskab. (Se bilag)  

4. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent. (Se 

bilag)  

5. Behandling af indkomne forslag. (Se vedtægterne § 8.4)  

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter jf. § 5 og § 11.  

På valg er:  
Fra netværk Storstrøm: Jens Peter Mølgård og som suppleant: Steen Dissing. Jens 

Peter Mølgård er villig til genvalg, men Steen Dissing ønsker ikke et genvalg. 
Netværket indstiller Signe Møller Pedersen. 

Fra hele landet: Irene Harboe og Peter Franklin og som suppleant: Peter Terney. Alle 
er villige til genvalg.  

(Peter Terney blev i 2015 valgt som suppleant for hele landet i en toårig periode)  
7. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.  

8. Eventuelt  
 

 
 

Referat 
 

Ad 1. Formanden foreslog Georg Høhling og nævnte, at Georg Høhling betingede sig 
at opretholde retten til at tale som medlem, hvis han udførte dirigentposten. Georg 

Høhling (Sct Joseph Søstrenes Skole, Ordrup) blev valgt til dirigent. René Engell fra 
samme skole blev valgt til referent. 

 
Deltagere og antal stemmer blev optalt. Der var 27 stemmeberettigede deltagere. 17 

skoler var repræsenteret og 5 skoler fraværende. 
 

GH noterede sig at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 
 

Ad 2. Dan Ingemann Jensen fremlagde sin mundtlige beretning og henviste løbende 
til den skriftlige.  

 



 
Caritas. I 2012 begyndte et tættere samarbejde mellem skolerne og 

hjælpeorganisationen. I 2012 støttede vi et projekt i Niger. I 2014 var det 
indsamlingsprojekt Zimbabwe, hvor 312.000 kr. blev indsamlet. I 2016-17 indsamles 

til Myanmar. 
Regionale netværk.  Der er et noget forskelligt aktivitetsniveau i de tre netværk, 

men det skyldes primært de forskelle, der er i afstand mellem skolerne. 
Skoleforeningerne. Frie skolers Forum mødes en gang årligt. I januar afholdtes der 

det årlige møde på Fyn på Den Frie Lærerskole i Ollerup. 
FAKS lader oftest DP svare på høringer vedr. lovforslag efter i forvejen at have givet 

sit bidrag til DP. 
Reformations jubilæet.   Tak til udvalget (bestående af Christa Bonde, Thorsten 

Dyngby, Jesper Fich og René Engell) og dernæst fulgte forklaringer omkring 
budgettet vedr. 2016 og 2017 for dette arbejde. 

Elevtal vi oplever en stigning på netto 300 elever fra 2015 til 2016 i elevtallet. Dette 
er naturligvis inspirerende og glædeligt. 

Kursus for Nyansatte. Der var rekordstort deltagerantal på 38 personer, til stor 
fornøjelse og glæde for alle parter.  

Bestyrelsen. Tak til Jesper Fich og hele bestyrelsen fra Formanden.  
 

Efter den mundtlige beretning inviterede dirigenten forsamlingen til i 10 minutter at 
brainstorme om ønsker for at debattere særlige temaer i beretningerne. 

 
Der var ønske om to temaer: Skolepolitiske forhold og Værdidiskussion. 

 
Georg Høhling udtrykte bekymring over, at præcis de foreninger, som nærmest 

legitimerer det frie skolevalg, mister deres synlighed som selvstændige foreninger. De 
fire små foreninger FAKS, Lilleskoleforening, FKF, Det Tyske Mindretals Skoler er 

således presset, idet FAKS og Lilleskolerne er ”opslugt” af hver sin store forening, DP 
og Friskoleforeningen. Det er kun Foreningen af Kristne Friskoler og de Tyske 

Mindretalsskoler som endnu opererer alene, og man kunne frygte, at det kun er et 
spørgsmål om tid, før de også opsluges. 
Jesper Fich nævnte, at man måtte minde DP om, at de er en paraplyforening. 

Georg Høhling gjorde opmærksom på, at det netop IKKE er ønsket fra DP’s side at 
være en paraplyorganisation, - og at det er en del af problemet. DP ønsker at se hver 

medlemsskole som 1 stk. medlem. 
Dan Jensen fortalte, at han ville tage et møde med Karsten Suhr (DP) for at få 

afklaret om vi i FAKS fortsat får mulighed for høringssvar eller om DP er på vej til at 
udfase den indflydelse som FAKS ønsker, herunder få afdækket DP’s holdning til at 

være paraply eller ej. 
 

Hvordan får vi i fællesskab tydeliggjort de værdier vi som skoler står for og udlever? 
Det var spørgsmålet og bekymringen fra Lars Borg (Skt Pauls i Tåstrup). Lars Borg 

mente at elevtilstrømningen mere skyldes prestige ved at vælge Privatskole end det er 
pga. det tydelige værdiindhold, som skolerne udtrykker. Bestyrelsen vil fortsat tage 

emnet ind i arbejdet, således at skolerne bliver inspireret til at tydeliggøre skolens 
særlige egenart og værdiprofil. 

 
Beretning blev godkendt og understøttet med de to emner som kommentarer. 



 
 

Ad 3. kontingentet var i 2016 på 83 kr. pr elev. Elevtallet er steget med 300 elever. 
Overskuddet på årsregnskabet skyldes dels merindtægt pga. elevtallet samt at 

Reformationsjubilæet kun har haft 20.000 kr. som udgift – her var 100.000 kr. afsat. 
Desuden var udgifterne til ledelsesmøder blevet lidt mindre end budgetteret. Dermed 

blev overskuddet på 293.947 kr. 
 

Ad 4. bemærkninger til budgettet. Søren Vilstrup kom med bemærkning til budgettet.  
 

Kontingentet fastholdes på 83 kr. pr elev. 
 

Honorar: i henhold til vedtægtens § 13. oplyses beløbene til at være således: 
1000 kr. pr bestyrelsesmedlem pr. måned,  

2500 kr. til sekretær pr. måned,  
5000 kr. til formanden pr. måned.  

 
Bestyrelsen foreslår at honorar til kasserer stiger fra 1000 kr. til 2500 kr. pr måned. 

Forslag vedtaget. 
 

Kassereren oplyste om, at honorarer vedrørte bestyrelsesmedlemmer, og at 
konsulent-udgifter ikke posteres som honorarer, men som deludgift til de projekter, 

som samlet set er dele af budgettet. 
 

Reformationsfejringen blev diskuteret og der blev udtrykt opbakning til de midler der 
er afsat. Forslag fra SJSS, Ordrup om at hæve udgifter på reformation med + 20.000 

kr. Forslaget blev vedtaget. Budget på samlet -100.000 kr. blev vedtaget. 
 

Ad 5. Ingen indkomne forslag.  
 

Ad 6. Som foreslået. Se navne i dagsorden. De opstillede blev valgt med klapsalver.  
  
Ad 7. Bestyrelsen glæder sig over fint samarbejde med revisionsfirma Deloitte.  

Ad 8. Evt. Ingen bemærkninger 

 

For referat: René Engell 


