
Referat ved FAKS generalforsamling, lørdag d. 5. marts 2022 

 

Dagsorden (se evt indkaldelse pr 31. jan 2022) 

Pkt 1. Valg af dirigent 

Pkt 2. Formandens beretning 

Pkt 3. Fremlæggelse af årsregnskab 2021 

Pkt 4. Fremlæggelse af budget 2022 

Pkt 5. Indkomne forslag 

Pkt 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Pkt 7. Valg af revisor 

Pkt 8. Eventuelt 

 

1. Valg af dirigent – Georg Høhling, skoleleder Sct Joseph Søstrenes Skole Ordrup blev valgt. 

Georg bekræftede at indkaldelse til generalforsamling er sket rettidigt. Der var inden 

årsmødet ikke indkommet forslag til dagsordenen. Antal stemmeberettigede skoler blev 

optalt og fordelte sig således: 

 

 

Bestyrelse Ledelse

Knud Lavard 0 0

Sct. Joseph Søstrenes Skole Ordrup 0 1

Sct. Ansgar 0 0

Institut Sct. Joseph 1 0

Niels Steensens 0 1

Rygård Skole 1 1

Sct. Annæ 1 1

Sct. Paul Skole 1 1

Sct. Josef Roskilde 1 0

Sct. Josef Ringsted 0 0

Vor Frue Skole i Næstved 1 1

Sct. Joseph Søstrenes Skole Nykøbing F. 0 0

Sct. Birgitta 1 1

Steno skolen 0 0

Sct. Albani 0 0

Sct. Nikolaj 0 0

Sct. Michael i Kolding 1 0

Sct. Norbert i Vejle 1 1

Sct. Ib Horsens 1 1

Sct. Knud Skole i Fredericia 0 0

Sct. Knud Skole i Århus 0 1

Sct. Mariæ Skole i Ålborg 1 1

Total 11 11



 

2. Den skriftlige beretning blev suppleret med en mundtlig beretning fra formand Dan 

Ingemann Jensen. FAKS’s Bestyrelse arbejder med rammer og idéer til skolernes 

bestyrelsesmedlemmers deltagelse i FAKS og skolebestyrelsens mulighed for sparring og 

vidensdeling. Det opdelte program ved det netop afsluttede ledelsesmøde, hvor 

bestyrelsesmedlemmer fra de forskellige skoler kunne dele erfaringer og viden, blev 

lovprist. Det var en vigtig mulighed og blev meget positivt modtaget. 

 

Dan berørte processen med FAKS såkaldte samfundsløfter. Dette blev kommenteret af 

forsamlingen. Det er en god ide at være udfarende skoleledelse i forhold til kommunernes 

skoleforvaltning eller PPR eller lignende. Kommunen modtager dialog positivt. Vi skal ikke 

have berøringsangst omkring at forklare, hvad kirken kan, og hvad troens sprog giver til 

dannelsen af eleverne.  

 

Samarbejdet med Caritas omkring indsamlinger blev forklaret af Dan. Desværre har de 

seneste to år ført til Corona-relaterede aflysninger. 

 

FAKS-bestyrelsen har haft kontakt til flere partiers politikere på Christiansborg. Der lyder 

en generel opfordring fra FAKS-bestyrelsen om at invitere lokalpolitikere ind på skolen. At 

imødegå de negative historier omkring såkaldte ”eliteskoler”. Det er en helt fejlagtig 

opfattelse af de katolske skoler. 

 

Spørgsmål til beretningen – hvad tænker DP om FAKS arbejde med at udforme sit eget 

katalog af samfundsløfter. Svar: DP og FAKS har en åben samtale og DP støtter den 

refleksion, som processen sætter i gang. DP er meget tilfredse med FAKS-skolernes fokus 

på at være både i denne proces og ligeledes skolernes naturlige DNA som både ikke-elitære 

samfundsansvarlige skoler. 

 

Både den skriftlige og mundtlige beretning blev hermed godkendt. 

Forsamlingen udtrykte tak til bestyrelsen og til Jesper Fich. 

 

Input til inspiration fra to skoler: Vor Frue Skole, Næstved – projekt i Uganda udarbejdet af 

en lokal fodboldspiller fra Næstved. Fodbold, skole, uddannelse af drenge og piger i 

alderen 9 til 18 år og ”giving back” til lokalsamfundet. PR-mulighed i projektet blev 

forklaret. Søren Vilstrup og Christina Haufort udtrykte glæde over at støtte et forløb, der 

flytter meget for de deltagende børn og unge. 

 

Skt Annæ, Amager – Strategiarbejde på skolen. Fælles input for 3 år siden fra ledelse, 

lærere, elever og forældre. Tre spor på en enkelt årgang for 5 år siden forandrede nogle 

rutiner på skolen, og dette skabte et behov for en mere grundig strategiplanlægning. 



Søren Blinkenberg gennemgik en strategiproces bestående af indsamling af data, analyse, 

prioritering og udvælgelse af emner til at lægge strategi for. Processen fortsætter hele 

kalenderåret 2022 med. 

3. Fremlæggelse af årsregnskab 2021. Budgettet lød på samlet underskud på kr. 130.000 – 

realiseret underskud blev kr. 240.000. Regnskabet blev godkendt af forsamlingen. 

4. Fremlæggelse af budget 2022. Nyt elevkontingent: 83 kr. pr elev nedsættes til 63 kr. Dette 

gælder for budgetåret 2022. Honorarerne til bestyrelsesmedlemmerne fortsætter på 

samme niveau som i 2021. Målet for bestyrelsen i FAKS er at størrelsen af likvide midler 

skal være omtrent som omsætningen. Dvs. ca. 700-800.000 kr. Budgettet blev vedtaget.  

5. Indkomne forslag: Ingen. 

6. Valg til bestyrelsen. Medlem til bestyrelsen fra ”hele landet”: Søren Vilstrup, skoleleder Vor 

Frue Skole, Næstved. Valgt fra netværk Jylland: Skoleleder Dan I. Jensen, Sct Ibs Skole, 

Horsens. Valgt fra netværk Sjælland: Skoleleder Søren Blinkenberg, Sankt Annæ Skole, 

Amager.  

7. Revisorer: DPs revisonsfirma Deloitte benyttes fortsat  

8. Evt: bestyrelsesrejse. Der var spørgsmål til muligheden for at gentage en dannelsesrejse for 

skolernes bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vil drøfte dette for at tage det op ved næste 

års generalforsamling. Der kom igen bemærkninger fra salen om at programmet for 

skolernes bestyrelsesmedlemmer, hvor de kunne mødes og sparre uden skoleledelser, var 

godt givet ud. Dette forbedrer medlemmernes forståelse for hvad skolebestyrelserne skal 

arbejde med. Bemærkning fra salen: Skolefremvisning og det at ledelsesmøderne samt 

generalforsamling foregår på en af FAKS-skolerne er rigtig essentielt. 

 

 

Afrunding og tak til Dan for værtskabet og til Georg for veludført dirigenthverv. 
 

Referent: René Engell, viceskoleleder SJS, Ordrup 


