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Tak for en god generalforsamling. Godt 

forskanset i Sundsøre med en stor kaffekop 

kunne den første online generalforsamling 

begynde. Tommy havde forberedt det hele 

på Teams, så det var bare at logge ind. Der er 

ingen tvivl om, at det er noget nemmere; 

man sidder mageligt derhjemme, skal ikke ud 

ad døren og afsted. Men måske mangler den 

der specielle fornemmelse af veludført 

arbejde der opstår, når man er færdig med 

sidste punkt. En rigtig fin fornemmelse hvor 

en blanding af lettelse og gå på mod for 

fremtiden breder sig blandt deltagerne. Nu 

sad jeg der tilbage med en halv kop kold kaffe, og en slukket computer. Jeg glæder 

mig til den ”rigtige i foråret, hvor der (måske) kan snige sig en enkelt rullepølsemad 

ned efter mødet.  

Nyvalgte til bestyrelsen er Mahmoud Khabli Dadouie, far til Tobias i 0.klasse og 

Daniel i børnehave, og Tanja Larsen, som er mor til Peter i børnehaven og Arthur i 

vuggestuen. Ny i bestyrelsen er også Jesper Gautesen, eller helt ny er han jo ikke, for 

Jesper var med i den første bestyrelse fra 2016, og har således været med til at 

trække skole og børnehus i gang. I skal være rigtig velkomne, og nu kan I glæde jer 

til det første bestyrelsesmøde d.7.december, fordi det traditionen tro er et 

kombineret møde og julefrokostarrangement.  

Kommer der nogen ind, så må der 

nødvendigvis også komme nogen 

ud, og tusind tak for en kanon 

indsats Pernille, fordi du har brugt 

det meste af din fritid på at være 

bestyrelses sekretær og web-

master og meget mere. Der skal et 

par stykker til at afløse dig. Tak til 

Tommy Lemvig, der som 

næstformand har været 



ankermand på vores bygge og renoveringsprojekter. Håber du stadig vil give gode 

råd, og måske også en hånd med. Tak til Thomas Møller for god indsigt, og 

velovervejede bidrag til debatten. Dem kan man aldrig få for mange af. 

 

Nu nærmer julen sig, og så plejer vi at gå helt grassat. (Nogle af os) 

Det er jo en lidt speciel tid i år, så nu må vi holde tungen lige i munden, så vi ikke 

fremstiller en lille virusfabrik her hos os. Men alligevel vil vi gerne, nu vi ikke kan 

komme til Hjerl Hede, tage ungerne med til Aalborg Zoo mandag d. 14. december. 

Den dag har 9.klasse jo terminsprøve, så de kan desværre ikke komme med. Vi er 

først lige begyndt med planlægningen, så derfor er alt ikke faldet på plads endnu. 

Men allerede nu kunne vi godt tænke os hvis der er nogle forældre, der har tid og 

lyst til at tage med. Arrangementet foregår udenfor, der bliver kun solgt et vist 

Coronasikkert antal billetter. Vi går som vi plejer i små grupper, husker mundbind, 

afspritning og afstand til andre grupper. Mere om det senere. 
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På mandag er der klippe/klistre 

dag på skolen, og det er uden alle 

jer, der plejer at være med. Men 

så må vi se at få en god dag ud af 

det alligevel, og glæde os over, at 

vi fælles skaber en god stemning 

på skolen. Vi møder ind til 

sædvanlig tid, men har alle fri kl. 

13.00. SFO er åbent, og der kører bus kl. 13.05 og kl. 15.05. 

God weekend fra Troels 

Hvad der lige sker her kan jeg ikke sige med 

sikkerhed, men kom lige forbi… 

Måske mangler de bare at synge sammen, nu 

morgensang er Coronaramt. 



  

 

 

 

 


