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Generalforsamling 
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Dagsorden: 

1. Valg af referent og dirigent. 
2. Formandens beretning. 

3. Forelæggelse af regnskab. 

4. Forslag til plan for kommende år. 

5. Behandling af indkomne forslag. 

6. Valg af rådsmedlemmer ifølge vedtægterne. 

7. Valg af 2 suppleanter. 

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 

9. Eventuelt. 

 

Erik Malling bød velkommen til deltagerne i 

generalforsamlingen, og bød specielt velkommen til Merete 

Drud, der inden generalforsamlingen fortalte om, hvordan det 

er at være ” Skoleven”, og hvordan man kan melde sig til det. 

Ordningen rekrutterer pensionister, der er interesseret i at 

hjælpe de elever, der sidder i alle klassetrin og har svært ved at 

følge med.  

Som skoleven har du ikke noget ansvar. Du skal ikke 

undervise, og du skal ikke forberede dig, men hjælpe med at få 

eleverne til at forstå den lektie, læreren gennemgår ved hver 

times begyndelse.  

Bare 2 timers hjælp om ugen gør en forskel. 

Så en skoleven er en hjælpende hånd til elever og lærere i 

skolen, og enhver, der er glad for børn og har overskud i 

hverdagen, kan blive skoleven. 

En skoleven bruger som udgangspunkt 2 timer om ugen til at 

hjælpe elever i en klasse. 



Merete Drud oplever, at børnene er meget taknemlige for 

hjælpen, både de små og de store børn, og i de små klasser er 

børnene meget umiddelbare og sjove. 

Børnene hører efter, når man hjælper dem, men man kan ikke 

bestemme noget over børnene, og det ved børnene. 

Undervisningen i dag foregår på storskærme, og det går tit 

meget hurtigt, så det kan være svært for nogle børn at følge 

med. 

Der mangler ofte hjælp i sløjd og håndarbejde, så er man god til 

nogle af disse områder, vil man være en god hjælp. 

Merete D. har været skoleven i mange år. Lærerne var ikke 

begejstrede for det i begyndelsen, men det er stort set blevet 

meget bedre, og især de nye ledere på skolerne er indstillet på 

at bruge skolevenner. 

Lærerne skal selv søge om at få en skoleven, og det kunne før i 

tiden være vanskeligt. 

Man kan melde sig som skoleven til Merete D. tlf. 28404550 

eller på mail: md@skolevenner-gribskov.dk 

Når man melder sig, skal man udfylde et skema, hvor man 

skriver hvilke dage og tider, der passer én, og hvilken skole, 

man ønsker at være skoleven på. 

Det er faste dage og tider, men man kan tage ferie og holde fri, 

som det passer én. 

Merete D. uddeler en lille folder fra ”Skolens Venner- 

Gribskov”, der beskriver arbejdet som skoleven. 

Merete D. synes, at det er fantastisk at være skoleven, og det 

giver én så mange dejlige oplevelser. Hun savnede det meget 

under corona krisen, hvor hun ikke måtte komme på skolen. 

Kirsten Jørgensen vil være nervøs for, at lærerne på skolen ville 

tænke, at hun som tidligere lærer kom for at blande sig i deres 

arbejde; men det mener Merete D. ikke ville være tilfældet. 

Merete Druds indlæg sluttede kl. 19.30. Derefter kunne man 

tage kaffe te og kage. 

 

 

 

mailto:md@skolevenner-gribskov.dk


Generalforsamlingen startede kl. 19.40. 

Deltagere fra Lokalrådet: Erik Malling, Niels Jørgen Larsen, 

Lis Hansen, Bent Madsen, Michael Erichsen, Ulrik Pilemand 

og Bente. 

Øvrige deltagere: Eva Balle, Leif Nielsen, Jørn Jensen, Karl 

Terpager, Jette Larsen, Kirsten Jørgensen, Inge Østerberg 

Petersen, Simon Simonsen og Birgit Malling. 

 

Ad.1. 

Nils Jørgen vælges til dirigent og Bente til referent. 

Niels Jørgen oplyser at generalforsamlingen er varslet lovligt i 

Vejby Nyt, og generalforsamlingen kan derefter starte. 

 

Ad.2. 

Erik læser formands beretningen op. Beretningen godkendes 

uden kommentarer. (se beretningen). 

 

Ad.3. 

Regnskabet deles ud, og Lis gennemgår regnskabet. 

Leif Nielsen vil gerne vide, om Lokalrådet får tilskud fra 

kommunen. Lis og Niels Jørgen oplyser, at det er flere år siden, 

at kommunen holdt op med at give tilskud til lokalrådene.  

Jette Larsen spørger, om man evt. kan søge paragraf 18. 

Niels Jørgen forklarer, at det kan man ikke. Paragraf 18 kan 

søges af foreninger som VIF og Trongårdsklubben, hvor folk er 

meldt ind, men Lokalrådet er jo ikke en forening man melder 

sig ind i. 

 

Ad.4. 

Lokalrådet arrangerer et vælgermøde inden kommunalvalget, 

det bliver d. 1-11-21. Erik er ved at aftale hvem af politikerne, 

der kommer til at sidde i panelet. Niels Jørgen kan oplyse, at d. 

28-9 vil de partier, der stiller op til kommunalvalget, være på 

plads. 

Vejby Nyt vil fremover blive administreret af Lokalrådet. Der 

vil blive 2 regnskaber. Lokalrådets sædvanlige regnskab, som 



Lis står for, og et regnskab for Vejby Nyt som Michael står for. 

Bent Madsen vil fortsat være den, der har kontakt til 

annoncørerne, og Kirsten Mousten er fortsat redaktør. Hvis 

bladet giver overskud, vil pengene gå til arrangementer m.m. i 

Vejby. 

Michael er ved at ændre Vejby Net. Det har tidligere ligget 

under Google Site, og Google vil ændre Google Site til 

efteråret, hvilket vil give problemer på Vejby Net. 

Michael vil lave links til dem, der tidligere har været med på 

Vejby Net. Det bliver en liste, man kan klikke sig ind på. 

Måske kan man også lægge spisesteder m.m. ind på siden. 

 

Ad.5. 

Der er ikke kommet nogle forslag. 

 

Ad.6. 

Erik og Bente er på valg. Begge bliver genvalgt. 

 

Ad.7. 

Mie og Lars er på valg. Begge bliver genvalgt. 

 

Ad.8. 

Jette Larsen, Jørn Jensen og Karl Terpager er på valg. Alle tre 

bliver genvalgt. 

 

Ad.9. 

Erik orienterer om, at Gustaf Larsen tidligere har siddet i 

Lokalrådet som repræsentant for Vejby Borger og 

Grundejerforening, men Gustaf er trådt ud af 

grundejerforeningen, så fremover vil det blive Bill Kaa 

Petersen, der sidder i Lokalrådet som repræsentant for 

grundejerforeningen. 

 

Generalforsamlingen slutter kl. 20.00. Erik takker for god ro og 

orden og opfordre folk til at blive siddende og tale sammen og 

oplyser, at der er øl og vand til alle. 



 

Dirigent                                                 Referent 

 

 

Niels Jørgen Larsen                        Bente Christoffersen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                              
 



 
 
 
                                                                                                             
                                                                                                               
 

           
  
 
 
 
 


