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Referat af ordinær generalforsamling 
 
 

Tirsdag den 15. juni 2021 kl. 19.00 
på Marieskolen 

 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent: Hans Pilegaard bliver valgt. 
  

2. Valg af referent: Tina Hesselballe bliver valgt. 
 

3. Valg af stemmetællere: Gitte Krogsnæs og Klaus Simonsen bliver valgt. 
 

4. Bestyrelsens beretning: Foretages af formand Paul Jakob Meyer.  
 

Kære forældre, kært personale, kære gæster og kære Sarah og Birgitte. 
Dette er faktisk en jubilæumsberetning, da Marieskolen i det forgangne år har kunnet fejre 5års fødselsdag. 
Desværre måtte også denne fejring – som så meget andet – udskydes pga. Corona-epidemien, men derfor 
kan vi godt kigge en lille smule tilbage og være stolte. 
Da skolen startede sin drift i august 2015, var der rigtig mange spørgsmål den nytiltrådte bestyrelse skulle 
forholde sig til sammen med ledelsen, bestående af stifterne Sarah og Birgitte. Hvor mange elever skulle der 
til, for at vi kunne starte, var bygningerne tilstrækkelige, havde skolen de rigtige værdier, var der 
overhovedet plads til en privatskole i Tønder? 
Vi kan sige, at 5 år efter er disse spørgsmål besvaret og modsat ved Corona, så er svaret heldigvis positivt. 
Der var plads til en privatskole, der kom elever nok, økonomien – selvom den var skrøbelig – holdt og vores 
værdigrundlag har vist sig at være spot-on. 
Vi glæder os til at holde et brag af en fest, når skolen så fejrer 10års fødselsdag i 2025. 
 
Jeg har som underviser på Det Blå Gymnasium i Tønder fornøjelsen af at hilse elever og undervisere fra 
Marieskolen velkomne, når de er i Brobygning eller til fagdage. Når jeg snakker med mine kolleger 
efterfølgende, så er beskeden ofte den samme. Hvor er disse elever søde, velopdragne og ikke mindst – 
fagligt dygtige. Vi har med andre ord fat i den lange ende. 
 
Den bragende succes de første år med et eksplosivt stigende elevantal og dermed også et hurtigt voksende 
personaleteam – flere undervisere, pædagoger, fuldtidssekretær, pedeller, rengøring, it-ansatte, SFO-
medarbejdere osv – havde en økonomisk slagside og i de første år gav de stigende omkostninger underskud 
og negativ egenkapital. 
Nu er det for alvor vendt, vi har haft et økonomisk godt 2020 og har nu endelig også en positiv egenkapital. 
På den anden side må vi desværre også erkende, at en del af overskuddet i 2020 bl.a. skyldes færre 
aktiviteter pga. Coronakrisen, men nu har vi fundamentet til igen at tilbyde vores elever den fulde pakke af 
nærvær, faglighed og ikke mindst dannelse i form af studieture ud i den store verden. 
 
For at styrke vores økonomiske fundament har bestyrelsen sammen med ledelsen sidste år besluttet at 
hæve klassekvotienten en lille smule for at skabe en bedre balance. Det har været en omdiskuteret 
beslutning, men set i bakspejlet, har den været rigtig. Så længe det ikke går ud over vores værdier, er 
muligheden for at hæve klassekvotienten et godt redskab. 
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En stor ros 
skal lyde 
til skolens 
måde at 

kommunikere i disse pandemi-tider. I er altid hurtig på aftrækkeren. Kommer der nye meldinger fra 
sundhedsministeriet og/eller sundhedsstyrelsen, på Viggo kan man læse det 5 minutter efter. Det er klar og 
tydelig tale, så misforståelser undgås. Det er stærkt. 
 
2020 bød desuden på en ny mulighed for at udvide vores skole – det er vi efterhånden blevet dygtige til, så 
vi faktisk har nogle imponerende rammer i dag. Nyeste køb er kirkebygningen, som blev tilbudt skolen i 
sidste kvartal 2020 og som allerede i dag danner rammen om denne Generalforsamling.  
Sarah og Birgitte leverede en overbevisende præsentation af deres ideer med bygningen, som bestyrelsen i 
december gennemgik ved en rundvisning. Mulighederne for et køb blev sonderet og købsaftalen er i 
mellemtiden underskrevet. 
 
Af andre aktiviteter i bestyrelsen kan nævnes, at vi hvert år så vidt muligt deltager i arrangementer fra 
Privatskoleforeningen. Sidste år handlede et seminar om det sociale ansvar i Privatskolen. Desværre måtte vi 
aflyse vores traditionelle personale-bestyrelses-dag, hvor vi plejer at drøfte pædagogiske eller strategiske 
emner for at udvikle skolen yderligere.  
 
Bestyrelsen føler, at der et godt personaleteam på Marieskolen nu – undervisere, pædagoger, 
administration, SFO, it-personale, pedelfunktion, rengøring, vikarer. Man er ikke i tvivl, I vil alle sammen 
eleverne det bedste. 
 
Til slut vil jeg gerne sige tak. 
Tak til personalet på Marieskolen, I er alle sammen med til at give skolen et godt ry. Tak til støtteforeningen, 
der stadig støtter projekter og samler penge ind til pædagogiske formål. Tak til mine bestyrelsesmedlemmer, 
der gør det nemt for mig at være formand. Og tak til Sarah og Birgitte for at have skabt en dejlig skole, der 
har etableret sig som et godt alternativ til andre skoletilbud. 
 

5. Skolelederens beretning indsættes her. SWOT Styrker/Svagheder/muligheder/trusler. 
a. Styrker 

- Værdibåren 
- Kort kommandovej 
- Velopdragne forældre 
- Lokalsamfundet 
- Elevtrivslen  
- Personalet 

b. Svagheder 
- Fastlåsthed 
- Det sociale 
- Tolkning af regler 
- Forældreråd og støtteforening 

c. Muligheder 
- Rammesætning 
- Forældrefri skole 
- Flexhold 
- Morgensamling 
- Skolemakker 
- Fordybelsesuger 
- Lokalsamfundet 

d. Trusler 
- Individ vs. fællesskab 
- Tid med egen klasse 
- Kulturgenskabelse 
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- 
Forankring 
- 

Elevfastholdelse 
 

6. Regnskab v. revisor Rasmus Ørskov: Gennemgang af årets regnskab ved skolens revisor Rasmus Ørskov.  

Hoved og nøgletal bliver vist kontra de øvrige år. I forhold til indtægter og omkostninger. Omsætningen er 

steget i forhold til 2019. Skolen har sparet på rejser (pga Corona) og det har været med til at skolens resultat 

bliver et overskud. Undervisningsomkostninger pr. elev har været mindre i 2020 (pga Corona). Aktiver og 

passiver gennemgås. Egenkapital er nu positiv, og det er flot.  Alt i alt et rigtig godt år. Skolen er stabil og i 

fremgang. Med et stort overskud i år.                                                                                   Skoleleder Sarah Røll 

tilføjer at det bestemt ikke er skolens opgave at optjene mange penge, men normalt skal skolens penge ud 

at arbejde, dog har skolen været bevist om køb af endnu en bygning og derfor er del af skolens overskud 

tænkt til denne bygning. 

 
7. Orientering om det vedtagne budget: Skoleleder Sarah Røll gennemgå det godkendte budget for skoleåret 

21/22. Skolen regner med 184 elever kommende skoleåret. Statstilskuddet stiger, samt skolepenge stiger. 

Stigning i lønnen da skolen har ansat en piccoline og der er afsat flere vikartimer. Rejseomkostningerne er 

øget, vi skal ud at rejse igen. Løn vedr. ejendomsdrift, stiger p.g.a kirkekøb. Budgetter udgifter i alt. 

13.473.000 Budgeret resultat -40.000,-  

 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

a. Henrik Refslund (genopstiller)  
Ingen modkandidat – Henrik genvælges. 

b. Helle Schmidt Bohn (genopstiller)  
Ingen modkandidat – Helle genvælges. 

c. Anette Liljensøe (ikke på valg) 
d. Ulrik Krogsnæs (ikke på valg) 
e. Paul Jacob Meyer (ikke på valg) 

 
9. Valg af suppleanter 

a. Rasmus Albertsen (genopstiller)  
Ingen modkandidater – Rasmus Genvælges. 

b. Jan Agermose (genopstiller)  
Ingen modkandidater – Jan genvælges.  

 
 

10. Beretning fra tilsynsførende Birgitte Boelt: Sidste beretning af tilsynsførende.  Kendetegn for skolen er faglig 

fokus, flexklasser, trivsel og nærvær, skole i udvikling, kollegialsupervision. God personalegruppe. Synlig og 

visionær ledelse. Stigende elevtal. Gode eksempler fra undervisningen matematik, dansk, naturfag sprog og 

praktisk-musisk både i de små og store klasser.  Der er fokus på teknologiforståelse, Online undervisning 

”Book en tid hos lærerne”. O klasse lærer om sammensatte ord, via et spil, tilsynsførende var begejstret 

samt for den levende formidling… læreroplæg. Faglokaler er en udfordring, der løses ved at låne lokaler ved 

gymnasium, Tønderhallerne, kulturskolen. God personalepleje, god skolekultur god stemning hos alle. 

Skolen lever op til de krav, der stilles i folkeskolen.  

 

11. Valg af tilsynsførende: Bestyrelsen foreslår Bettina Brandt. Bettina Brandt fortæller om hvorfor man vælger 

en tilsynsførende og hun fortæller om sig og sine erfaringer. Forsamlingen vælger Bettina Brandt. Hun 

vælges på en periode på 2 år. Formand Paul Jakob Meyer byder Betina velkommen og siger pænt farvel til 

Birgitte Boelt. 
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12. Indkomne forslag. 
Ingen forslag er modtaget.  

13. Evt. 
Ingen punkter til evt.  
 

 
 
Tønder d. 15. juni 2021 

 

 
 


