
 

 

Generalforsamling – beretning 

 

Tak for ordet Arne. 

INDLEDNING 

Inden jeg går i gang med min beretning om skoleårets forløb for 2022/23, vil jeg gerne benytte 

lejligheden til at sige tak for fremmødet. Det er dejligt at se jer alle, og med det fremragende indlæg 

fra Anna Knakkergaard og med en velforberedt generalforsamling, håber vi, at vi kan give jer en god 

aften. 

Dette er min første beretning som formand for C. la Cour skolen, og jeg har set frem til at holde den. 

Da jeg sad og gjorde mig tanker om, hvad jeg skulle sige her til aften, kom jeg til at tænke på en af 

de ting, som jeg synes gør C. la Cour skolen til en helt særlig skole. Nemlig at vi her lærer vores børn 

at træde frem foran andre, at sige sin mening, at fremlægge sit perspektiv, sin viden, at optræde 

med sin musik eller at fremføre sin teaterrolle.  

Allerede fra den første uge på skolen bliver de nye elever i 0. klasse bedt om at være med til 

morgensamling og de skal være med til at optræde for de andre små klasser.   

Det er en stor omvendelse for de fleste små børn, bare det at skulle træde op på en scene og synge 

en strofe eller sige et ord eller lave en dans. Men de vokser så enormt med opgaven. Og de bliver 

vildt gode til det.  

Først som små med morgensamlingerne, sidenhen når de som større børn skal fremlægge på 

klassen, om et emne som de har sat sig særligt ind i.  

Og til sidst kan man få den oplevelse, som jeg var med til at få her i dette lokale denne sommer, 

hvor jeg var med til dimission for min ældste datter, hvor Andreas fra afgangsklassen holdt den 

bedste tale af alle den aften (no offence til Jens og andre som også holdt tale den aften      ).  

Talen blev fremført med et overblik og en sikkerhed, som jeg sjældent her set hos andre langt ældre 

talere. Det var virkeligt godt gået.  

GENERELT 

Dette skoleår har været et travlt og spændende skoleår. Vi har lagt coronaen bag os og vi håber, at 

den bliver der. Vi har derfor også set, at vi har genoptaget fuld aktivitet på alle niveauer – det være 

sig skolearrangementer, forældre- og klassearrangementer, udlands turer og hytteture, 

ekskursioner og samlinger, herunder den årlige skolefest, som nu er tilbage.  

Jeg er sikker på, at Jens vil komme mere ind på, hvad der sker i skolens hverdag, men vi er tilbage 

på fuldt niveau og det er virkeligt dejligt. 

 

 



 

 

SENNELSGADE 

Fra bestyrelsens side er der ingen tvivl om hvad der fylder rigtigt meget. Det er naturligvis det meget 

spændende byggeprojekt, som vi har gang i her lige ved siden af, hvor vi sidder her til aften - nemlig 

Sennelsgade-projektet. 

Efter at ejendommene på Sennelsgade 16 og 18 skiftede hænder i starten af 2021, og blev nedrevet 

i løbet af sommeren 2021, så har vi stået tilbage med et stort "hul i jorden". Men indsatsen med 

igen at få udfyldt det hul igen, har så bestemt ikke stået stille.   

Vi har i samarbejde med RandersArkitekten fået udarbejdet de tegninger og de skitser, som 

dannede grundlag for at vi i februar 2022 har fået godkendt den nye lokalplan. Det er et resultat, 

som er blevet til i et supergodt samarbejde mellem bestyrelsen, skolens ledelse, skolens tekniske 

medarbejder Steen og skolens øvrige medarbejdere samt RandersArkitekten, som har hjulpet os 

med det.  

Vi har i bestyrelsen nedsat et byggeudvalg hvor Søren, Anne og jeg er indtrådt i, for at der altid er 

folk fra bestyrelsen, som har fokus på denne store og vigtige opgave. Der er blevet holdt mange 

møder og workshops, hvor også medarbejderne har været medinddraget i arbejdet med at 

planlægge og komme med ideer til hvordan den nye bygning skal kunne være indrettet og fungere.  

Vi kan således sige, at med lokalplanen på plads og den tomme grund inde ved siden af, har vi 

afsluttet Fase 1 af projektet. 

Den næste fase, hvor vi befinder os nu, er så Fase 2. Det er her, hvor vi sikre os økonomien i 

projektet, hvor vi entrerer med entreprenørerne og får den endelige byggetilladelse på plads.   

Med hensyn til økonomien, har vi sikret os at skolens finansielle situation sådan, at det nye byggeri, 

hverken medfører at vi skal øge egenbetalingen fra forældrene eller er nødt til at skaffe andre ekstra 

indtægter for dets gennemførelse. Så vi kan, indenfor de nuværende økonomiske rammer, 

gennemføre byggeriet under de forudsætninger, som vi har opstillet.  

Og vi ligeledes sikret os at de økonomiske midler for selve byggeriet er på plads. Søren og Jens har 

lagt et stort arbejde i at undersøge markedet for finansielle ydelser og efter grundige undersøgelser 

og overvejelser, har vi valgt at skifte bank til Jyske Bank og samtidig hjemtaget lånet for byggeriet 

og derved sikret både renten og kursen. Altså er der økonomisk "hånd under" projektet.  

Med hensyn til entreprenørudvælgelen, har vi entreret med bygherrerrådgiver MOE fra Aarhus, som 

har tidligere erfaringer med skolebyggerier fra andre steder i Jylland. De har så fremstillet det 

udbudsmateriale, som bliver udsendt til byderne i morgen.  

Det er bliver udsendt til tre entreprenører, hvor vi i forvejen er sikre på at kompetencerne er til 

stede for at kunne udføre et skolebyggeri.  

Det er så nu i denne fase, at vi får priserne, på hvad det skal koste at lave bygningen. Vi er i den 

nuværende økonomiske verdenssituation selvfølgelig spændte på at se hvad der kommer ind af 

tilbud. Og vi er også spændte på at se, de forskellige bud på, hvordan vores ønsker til bygningen 

bedst kan realiseres.  



 

 

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at hvis de priser og forslag til hvordan byggeriet skal 

gennemføres, ikke lever op til vores forventninger, så er vi i bestyrelsen også klar til at træffe 

beslutning om at udskyde planerne. Men det håber vi selvfølgelig på ikke bliver nødvendigt.  

Når vi har valgt et tilbud, skal der søges og opnås en byggetilladelse til byggeriet. Men med 

lokalplanen på plads, bør dette være en formalitet. Vi regner med at have en ny færdig bygning på 

plads til skolestart i august 2024. Men meget kan ske og vi i bestyrelsen og skoleledelsen holder 

naturligvis nøje styr på at planen følges og økonomien holder.  

BESTYRELSEN 

Jeg vil nu gerne fortælle kort noget omkring bestyrelsen, dets sammensætning og hvad vi laver.  

Bestyrelsen består af 6 medlemmer. Alle er forældre på skolen og alle gør indsatsen frivilligt og 

ulønnet. Vi søger at bestyrelsen er sammensat, så vi har forskellige kompetencer og forskellige 

niveauer af erfaring med bestyrelsesarbejdet. Vi vil gerne undgå en situation hvor hele eller det 

meste af bestyrelsen skifter på en gang. 

En kort præsentation af bestyrelsen: 

Anne har siddet i bestyrelsen siden 2020 og har en baggrund i marketing og information.  

Søren har siddet i bestyrelsen siden 2021 og har en baggrund i bankverdenen 

Christina (næstformand) har siddet i bestyrelsen siden 2019 og har en baggrund i eventplanlægning 

og sikkerhed  

Steen har siddet i bestyrelsen siden 2016 og har en baggrund i logistik 

Charlotte har siddet i bestyrelsen siden 2006 (the "Grand old Woman") og har en baggrund i 

sundhedspleje  

Jeg selv har siddet i bestyrelsen siden 2018 og har en baggrund i jura.  

Således har folk altså meget forskellige baggrunde og det hjælper os, når vi skal træffe beslutninger 

på skolens vegne. Vi har 7-8 bestyrelsesmøder om året som alle foregår her på skolen.  

Og så har vi valgt at vi en gang om året afholder et bestyrelsesseminar, hvor vi samles et sted med 

overnatning, hvor vi har mulighed for at gå i dybden med forskellige emner, som kræver mere tid 

end der er på de normale bestyrelsesmøder. Det er virkeligt givtigt og bidrager med mange vigtige 

vinkler og debatter. 

Og derudover deltager skolen også med repræsentanter fra både ledelsen og bestyrelsen til 

Årsmødet for Privatskoleforeningen i Nyborg i som afholdes i slutningen af oktober. Her bliver der 

talt om skole politik generelt, men selvfølgelig primært om hvordan vi som organisation overordnet 

set sikrer, at der er opbakning til eksistensen af de frie og private skoler. Det kan være udfordret 

nogle gange både i medierne og i det politiske liv.  

 



 

 

AFSLUTNING OG OPSUMMERING 

Til slut vil jeg konkludere, at vi på C. la Cour skolen har en super god skole i god form både for vores elever, 

for vores medarbejdere og med hensyn til driften. Økonomien er fin og når vi forhåbentligt får gennemført 

vores byggeprojekt, så har vi også en fuldt ud fremtidssikret skole, parat til nye udfordringer. 

Jeg vil gerne takke alle forældrene, eleverne, bestyrelsesmedlemmerne, ledelsen og medarbejderne for 

deres store opbakning til skolen.  

 

Tak for ordet.  


