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Referat af Generalforsamling på Sorø Privatskole  

24. april 2018 
 

DAGSORDEN:  

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsen aflægger beretning 

3. Det reviderede regnskab forelægges til orientering 

4. Budget for efterfølgende regnskabsår forelægges til orientering 

5. Tilsynsførende aflægger rapport 

6. Valg af tilsynsførende 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 1. og 2. suppleant. 

8. Orientering om ændring af skolens vedtægter 

9. Indkomne forslag 

10.Eventuelt  

 

 

Bestyrelsens formand Steen Hahn Andersen bød velkommen. Skolens bestyrelse 

foreslog Tage Fabrin-Brasted som dirigent.  
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Ad 1  Tage Fabrin-Brasted modtog og takkede for valget og konstaterede, at 

formaliter var fulgt. Generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og 

beslutningsdygtige i henseende til dagsordenens punkter.  

 

Ad 2 Formanden aflagde beretning. Se bilag 1 

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning. Der var et opklarende 

spørgsmål omkring formandens udmelding om, at skolen gerne vil være 

Danmarks bedste skole – eller i blandt Danmarks bedste skoler. Spørgsmålet 

lød; ”Hvordan vil skolen måle det? Og hvad vil skolen måle på? ” Formand og 

skoleleder måtte medgive, at det kan være svært at sætte mål, men at tanken 

bag handler om, at Sorø Privatskole skal være Danmarks bedste skole, for de 

elever og ansatte, der er på skolen. 

 

Ad 3 Næstformand Carsten Ingemann Johansen gennemgik regnskabet for 2017 

til orientering. Carsten Ingemann Johansen fortalte, at der var blank revisor 

påtegning. Generalforsamlingen havde ingen kommentar til orienteringen. 

Dirigenten oplyste, at han havde fået forelagt det originale regnskab med 

ledelsens og revisionens underskrifter. 

 

Ad 4 Næstformand Carsten Ingemann Johansen gennemgik budget for 2018 til 

orientering. Der var ingen kommentar til orienteringspunktet.  

 

Ad 5 Jens Pietras fremlagde sin tilsynsrapport. Efter et kort oprids af de opgaver 

den tilsynsførende havde forpligtet sig til i hvervet som tilsynsførende, 

konkluderede Jens Pietras, at skolen på samtlige parameter præsterer over 

gennemsnittet, at undervisningstilbuddet til fulde står mål med og lever op 

til de krav, der stilles i folkeskolen, og at skolen, dens ledelse  
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og ansatte på alle måder understøtter og fremmer elevernes lyst til 

deltagelse i et demokratisk samfund. Se bilag 2. 

 

Ad 6 Skolens tilsynsførende, Jens Pietras, kunne ifølge reglerne om tilsynsførende 

ved private skoler ikke bestride posten mere end 6 år. Generalforsamlingen 

skulle derfor vælge en ny tilsynsførende for 2 år. Bestyrelsen indstillede 

certificeret tilsynsførende Bjarne Møller Petersen. Tilsynsførende blev 

enstemmigt valgt. 

  

Ad 7 Valg til bestyrelsen: Hans Henrik Iuel, Lars Wagner Søgaard, Benedict Moos 

og Louise Hemmingsen var på valg.  Hans Henrik Iuel, Lars Wagner Søgaard 

og Benedict modtog genvalg. Louise Hemmingsen ønskede ikke genvalg. 

Bestyrelsen foreslog Malene Leisted Busk som kandidat.  

Suppleanter er på valg hvert år. Bestyrelsen foreslog Niels Junge Mortensen 

som 1. suppleant og Britt Klæsøe-Lund som 2. suppleant.  

Kandidaterne blev enstemmig valgt. 

 

Ad 8 Bestyrelsen havde besluttet at foretage ændringer af skolens vedtægter, så 

disse bl.a. blev tilpasset Undervisningsministeriets vedtægtsbekendtgørelse. 

Generalforsamlingen havde ingen bemærkninger til bestyrelsens forslag til 

vedtægtsændringer. Efter denne høring kunne bestyrelsen endeligt vedtage 

ændringerne. 

  

Ad 9 Der var ingen indkomne forslag 
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Ad 10 Afslutningsvist tog formanden ordet. Han takkede Louise Hemmingsen for 

hendes arbejde i bestyrelsen. Jens Pietras fik tak for hans arbejde gennem 6 

år som tilsynsførende for skolen. Ligeledes takkede formanden Tage Fabrin-

Brasted for varetagelsen af dirigenthvervet.  

Formanden afsluttede generalforsamlingen med at takke de fremmødte. 

 

 

Tage Fabrin-Brasted    Lene Topshøj 

Dirigent     Referent 

 

 

 


