
Referat af Ordinær Generalforsamling i FAKs (Foreningen af Katolske Skoler) 
Lørdag d.4.marts 2023  Hotel Kirstine Næsteved. 
  

1. Valg referent: Henrik Korinth er valgt 

Valg af dirigent: Georg Høhling er valgt 

Dirigenten konkluderer, at Generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Desuden kan det konkluderes, at 
pkt. 5 udgår, da der ikke er indkommet nogle forslag. 

Dirigenten noterer, at der i alt er 34 stemmeberettigede tilstede ved generalforsamlingen, se 
oversigten over stemmeberettigede nederst i referatet. 

 

2. Formandens forelæggelse af bestyrelsens skriftlige beretning til forsamlingens godkendelse. (Se 
bilag) I forlængelse af dette punkt vil to af medlemsskolerne hver holde et lille oplæg om et 
fokuspunkt fra deres skole. (Niels Stensens Gymnasium og Sankt Joseph i Ringsted)  

 
Dan Ingemann Jensen, Formand for FAKS kom i sin mundtlige beretning ind på, hvordan vi som skoler 
kan modarbejde tendensen med, at flere og flere unge menneske der mistrives. Har vi som katolske 
skoler et bud på dette?  
Kunne det være arbejdet med: Samvær, fællesskaber og det at livet har en åndelig dimension. Det 
kommer til at handle for meget om mig og mindre om vi. Eleverne dannes ud fra, hvad de voksne siger 
og gør. Derfor at det afgørende, at en fri skole kan ansætte voksne, der kan understøtte dette. Desuden 
læste Dan uddrag op af bøgerne: ”Åndsfrihed i et moderne sammenfund” af Ove Korsgaard og Michael 
Agerbo Mørch, samt ”Surrender” af Bono. 

 
Efter formanden havde afholdt sin mundtlige beretning, blev beretningen sat til debat ved bordene, 
med henblik på at vælge nogle temaer, der kunne drøftes i plenum. Følgende blev taget op: 
 
Christa Bonde, Sankt Knud Lavard Skole: 
Politisk set er det rystende, at man kan tale om at lukke religiøse skoler, og om at   
privatskoler ikke tager et socialt ansvar, hvilket vi i høj grad gør. 
 
Det besluttes at tage det punkt op til drøftelse: Hvordan giver vi et statement som religiøse skoler, ift 
hvad vi står for? 
 
Dan Ingemann Jensen, Sct. Ib Skole fortalte om erfaringer fra Horsens om, at det giver god mening at 
tage kontakt til lokale politikere. 
 
Desuden fortalte Dan om, hvad der gøres i DP ift. dette emne, men understregede også at ”kampen” 
skal tages lokalt. 
 
Formandens beretning både den skriftlige og mundtlige, tages til efterretning i Generalforsamlingen. 
 
Skolen i Ringsted (Sankt Josef Skole) fortæller om et fokuspunkt fra deres skole.  
Her har personalet arbejdet med relations kompetent praksis med Louise Klinge som facilitator. 
Det er svært at få PPR i tale, så hvad kan man som skole gøre for at undgå, at eleverne kommer i 
mistrivsel, og støtte eleverne, selv om PPR kan være svære at få i tale. 
Forløbet koster 300.000 kr. 
Relations Kompetent praksis. Vi er rollemodeller, fællesskaber: morgensang, venskabsvenner og at 
italesætte det med, at vi er der for hinanden. 
Understøtte: Samhørighed, kompetencer og autonomi.  
”Ingen handler relations kompetent altid, alle handler relations kompetent nogle gange”. 
Det er ikke et projekt for lærerne, men for hele skolen. Det har været vigtigt at give lærerne og 
eleverne ejerskab for projektet. Det er os, der har ansvaret for relationen til barnet. 



Relationerne er alfa og omega. Det at sige godmorgen, ift. at sige godmorgen efterfulgt af elevens 
navn, kan gøre en stor forskel. 
 
Oplægget fra NSG udgår 
 
Nyt fra Caritas 
Caritas Maria Krabbe Hammershøy kommer til ledelsesmødet i september 2023 og fortæller om Caritas 
arbejde. Skoleindsamlingerne kører typisk over to år og har pt. fokus på Rohingyaer flygtninge i 
Bangladesh. 

 
3. Fremlæggelse af årsregnskab. (Se bilag)  

Revisor Søren Vilstrup fremlagde årsregnskabet, som blev godkendt af Generalforsamlingen. 

 

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

 

Budgettet for 2023 blev ligeledes fremlagt. Her foreslår bestyrelsen, at kontingentet sættes op til 83 kr. 
pr. elev., hvilket svarer til en stigning på 20 kr. pr. elev. 

 

Jfr. vedtægternes § 13 indstillede bestyrelsen en fastholdelse af niveau for honorarer, diæter og 

dagpenge for hvervet som bestyrelsesmedlem. 

Jfr. vedtægternes § 14.1 orienterede bestyrelsen om, at man ikke ønsker penge afsat til varetagelse af 

særlige opgaver uden for bestyrelsens kreds andet end de honorarer, som optræder som kursusudgifter 
under hver aktivitet (jfr. note 6 i regnskaberne). 

Kommentarer til Budget 

Dorrit Lisa Kromann Sankt Josef Søstrenes Skole: Er der sat penge af til rådgivning ift. 
kommunikationrådgivning set i lyset af den gamle sag fra Niels Stensen, der er dukket op i pressen 
igen? 

 

Søren Vilstrup, Vor Frue Skole: Det er er der ikke. 

 

Dorrit Lisa Kroman, Sankt Josef Søstrenes Skole Roskilde: Det med at være tydelige ift. vores værdier 
og idegrundlag, er der mulighed for at gøre mere ift. dette? 

 

Søren Vilstrup, Vor Frue Skole: Der er forsat kursus for nyansatte på katolske skoler. Det er dog ofte de 
samme skoler, som er gode til at deltage i disse. 

 

Jesper Fich: Det er også et arbejde, der skal foregå på de enkelte skoler. Her har Jesper selv ofte været 
en del af et sådant arbejde på de enkelte skoler. 

 

Budget incl. forslag om kontingentforhøjelse samt fastholdelse af satser jfr. § 13 samt indstilling vedr. § 
14.1 vedtages og der er som sådan ikke et ønske om at sætte yderligere penge af til 
Kommunikationsrådgivning. 

 

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

Punktet frafalder, da der ikke er indkommet nogle forslag. 

 

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

På valg er:  
 
Fra netværk Storstrøm:  



Jens P. Mølgaard, Sankt Birgitta Skole, der er villig til genvalg  
John Hansen, Sankt Joseph Skole, Nykøbing Falster, blev i 2021 valgt som suppleant.  
Netværket indstiller Jens P. Mølgaard til genvalg og John Hansen som suppleant.  
Generalforsamling bakker op om dette. 
 
Fra hele landet:  
Irene Harboe, Rygaard Skole og Peter Franklin, Niels Stensens Gymnasium, og som suppleant: Peter 
Terney, Sct. Ib Skole. 
Irene Harboe og Peter Franklin er villig til genvalg, hvilket generalforsamlingen understøtter. 
(Peter Terney blev i 2021 valgt som suppleant for hele landet i en toårig periode). 
Han er dog villig til at overlade pladsen til en anden. Thøger Ottesen, Sankt Josef Skole Ringsted vil 
gerne overtage pladsen, og da der ikke er andre, der ønsker at opstille, er Thøger Ottesen valgt ind som 
suppleant i bestyrelsen 
 

6. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.  

Bestyrelsen indstiller Deloitte igennem DP. Det besluttes at støtte bestyrelsen i valget. 

 

7. Eventuelt  
 
Tina Kruse, Sankt Knud Skole fortæller om, hvordan Næstveds beretning om Fodboldskolen i Uganda 
har inspireret hendes søn til at søge om et arbejde i projektet og nu er ansat. 
 
David Noavl, Steno skole: Kunne man indføre navneskilte eller en deltagerliste? Desuden kunne det 
være rart med tydelighed om, hvad der er for bestyrelserne, og hvad der er for ledelserne. Uheldig at 
morgenmad først var tilgængelig kl.8, når der var rundvisning på Vor Frue Skole kl.8:15. 

 
Jens Peter Mølgaard, Sankt Birgitta Skole forklarer, at det typisk er ledelserne der tilmelder både 
ledelser og bestyrelser, og at det her selvfølgelig er vigtigt, at der bliver informeret om, hvilken del af 
arrangementet, der er for henholdsvis ledelsen og bestyrelsen. 
 
David Noavl, Steno Skolen: Stenoskolen har indgået et samarbejde med Fejøskolen, som kan bruges 
som lejrskole. Opfordring til at bruge dette af FAKS’s medlemskoler. 

 
Kaper Stæger, Rygaards Skole: Reklamer for  Foreningen for pædagogiske afdelingsledere, som retter 
sig mod ledere i SFO’er. 
 
Crista Bonde, Sankt Knud Lavard Skole: Tak for nogle rigtig gode dage og et rigtig godt program. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Oversigt over stemmeberettigede ved Generalforsmalingen i FAKS Lørdag d.4.marts 2023 
 

    Bestyrelse Ledelse   

  Knud Lavard 0 1   

  Sct. Joseph Søstrenes Skole Ordrup 1 1   

  Sct. Ansgar  0 0   

  Institut Sct. Joseph 1 1   

  Niels Steensens 1 1   

  Rygård Skole 1 1   

  Sct. Annæ 1 1   

  Sct. Paul Skole 1 1   

  Sct. Josef Roskilde 1 1   

  Sct. Josef Ringsted 1 1   

  Vor Frue Skole i Næstved 1 1   

  

Sct. Joseph Søstrenes Skole Nykøbing 
F. 1 1   

  Sct. Birgitta 1 1   

  Steno skolen 1 0   

  Sct. Albani 0 0   

  Sct. Nikolaj 0 0   

  Sct. Michael i Kolding 0 1   

  Sct. Norbert i Vejle 1 1   

  Sct. Ib Horsens 1 1   

  Sct. Knud Skole i Fredericia 1 0   

  Sct. Knud Skole i Århus 1 1   

  Sct. Mariæ Skole i Ålborg 1 1   

  Total 17 17 34 
 


