REFERAT
Generalforsamling 2013
Torsdag den 18. april 2013

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Skolebestyrerens beretning
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6. Valg af tilsynsførende
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt
Ad 1.

Valg af dirigent

På bestyrelsens anbefaling blev Birte Kastrup Rasmussen valgt til dirigent. Birte Kastrup Rasmussen kunne herefter konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og alle formalia overholdt.
Ad 2.

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsen havde følgende sammensætning efter generalforsamlingen 2012 (klassetrin er 2012-13)
•

Malene Rafn Permin (Sarah 8. øst) formand, økonomiudvalg

•

Hans Heikel Vinther (Cornelia 7. vest og Sophia 9. vest) næstformand, økonomiudvalg

•

Peter Liengaard (Kristine 2. vest og Frederikke 4. vest), vedligeholdelsesudvalg

•

Helene Bjerg (Clara 7.V og Anine 5.vest) Skole/hjem

•

Bestyrelsens suppleanter blev:

•

Klaus Krabbe (Asger 9. øst) PR-udvalg

•

Camilla Schroll (Lucas 2. vest og Selma 4. vest)

Bestyrelsen har i det forgangne år været samlet til 1 ordinær generalforsamling og 5
ordinære bestyrelsesmøder og et bestyrelsesseminar. Derudover har der været møder i de forskellige udvalg: Økonomi, Vedligeholdelse, PR og Skole/Hjem.
Bestyrelsen har over året beskæftiget sig med mange emner og temaer. Af nogle
kan nævnes:
•

Skolens økonomi og finansielle grundlag især på baggrund af det mindre tilskud
til privatskoler fra staten

•

Udgiftsniveauet i forhold til de kommunale ydelser, vi benytter.
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•

Tilskud til Mini-SFO

•

Gymnastiksalens fremtid.

•

Andre investeringer – fremtidsplanlægning.

•

Forslaget om, at Birkerød Privatskole kunne flytte til Kajerødskolens bygninger.

•

Bygninger og inventar – investeringsplan (herunder nye toiletter) og ForældreArbejdsWeekender

•

Fokus på faste udgifter og aftaler

Herefter blev de forskellige udvalgs opgaver gennemgået (Økonomi, Vedligeholdelse,
PR, Skole-Hjem)
Generalforsamlingen godkender formandens beretning.
Ad 3.

Godkendelse af det reviderede regnskab

Årets resultat blev fremlagt. Er udsendt til samtlige forældre på skolen.
Revisionspåtegningen fra revisoren var uden forbehold. Skolen har en solid og sund
økonomi.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen
Ad 4.

Skolelederens beretning

Resume af skolelederens beretning.

Skolelederen takkede alle for et godt samarbejde i det forløbne år.
Den verserende konflikt blev nævnt, og det blev sagt, at alle gør det bedste, de kan i den belastende situation, en konflikt er.
Administrationen:
Der blev udtrykt stor tilfredshed med den måde driften blev håndteret af det administrative
personale.
Nyt fra personalesiden:
Skolelederen bemærkede at der i starten af dette skoleår har været en del personalerokeringer
dels pga. barsler og dels i forbindelse med nyansættelser.
Fra vinterferien har der været normaliserede forhold og skolen fungerede godt indtil konflikten trådte i kraft.
MiniSFO:
Første maj prøvede vi for første gang kræfter med en miniSFO, hvor vores nye børnehaveklasser startede deres forløb på skolen. Det var en succes for både elever og pædagoger. Vi
har evalueret forløbet og starter et nyt hold elever op 1. maj i år.
Elevindtag:
Vi har stor søgning og vi har fulde huse 366 elever. Vi har to fyldte børnehaveklasser der
starter 1. maj 2013 i miniSFO.
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Bygningerne:
Bygningerne og skolens områder er i god stand. Der har i årets løb været renovering af lærerværelset og p-pladsen.
Der arbejdes på et byggeprojekt i forbindelse med vores gamle gymnastiksal. Det kan allertidligst forventes igangsat om 2-3 år.
Vi har fået nyt rengøringsfirma.
Undervisning:
Traditionen tro har der været afholdt musical, gallamiddag for 6. klasse, som selv står for arrangementet og gallafest for 8. og 9. klasse.
Vores tilsynsførende har ført tilsyn med undervisningen og har udarbejdet en fin tilsynsrapport på vores daglige undervisning.
Vi har på skolen nogle meget engagerede lærere, der stiller krav til eleverne, så de får gode
arbejdsvaner og rykker fagligt.
IT:
Skolen er godt opdateret på IT-siden og Claus er en helt uundværlig medarbejder, der udover
IT, får kaffemaskine og kopimaskiner til at fungere.
Pædagogik:
Vi har i det forgangne år selvfølgelig haft fokus på vidensdeling og de pædagogiske redskaber
der ligger i blandt andet CL, brug af vores interaktive tavler, men den pædagogiske weekend i
år har haft fokus på trivsel og relationsarbejdet. Vi har hørt og øvet os i kollegial refleksion,
reflekterende teams.
Der er i pædagogisk udvalg regi lagt meget energi i at drøfte og regne på om vi skal omlægge
vores undervisningstid til klokketimer frem for lektioner på 45 minutter, men vi er ikke færdige med forundersøgelserne – vi vil ligeledes indtænke en ny pauseplan for alle eleverne, så
vi får mest muligt ud af lektionerne.
Til sidst takkede skolelederen bestyrelsen og forældrene for et godt samarbejde.
Skolelederens beretning blev godkendt.
Ad 5.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Der var 2 ordinære medlemmer og 2 suppleanter på valg. Kandidaterne var:
•

Hans Vinther (næstformand) – genopstiller ikke

•

Helene Bjerg - genopstiller

•

Camilla Schroll (suppleant) - genopstiller

•

Klaus Krabbe (suppleant) – genopstiller ikke

•

Opstillede til bestyrelsen – Anders Terp-Hansen og Trine Krarup

I god ro og orden blev Anders Terp-Hansen og Trine Krarup valgt som nye medlemmer af
bestyrelsen. Helene Bjerg og Camilla Schroll blev genvalgt til bestyrelsen.
Bestyrelsen blev konstitueret således: Formand Malene Rafn, næstformand Peter Lien-

Birkerød Privatskole

Birkevej 15 – 17

3460 Birkerød

Tlf.: 4581 0318

Fax: 4581 0374

3

gaard, bestyrelsesmedlemmer Helene Bjerg, Lars Sand Stibius, Trine Krarup. Bestyrelsessuppleanter: Anders Terp-Hansen, Camilla Schroll.
Ad 6.

Valg af tilsynsførende

Bestyrelsen foreslog Lotte Nielsen, som gennem en årrække har været tilsynsførende. Lotte Nielsen blev genvalgt af generalforsamlingen.

Ad 7.

Indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag til generalforsamlingen.
Ad 8.

Eventuelt

Der var ikke fremsendt nogen punkter til eventuelt.

Birte Kastrup Rasmussen
Dirigent

Malene Rafn Permin
Formand

______________
Dato:

___________________
Dato:
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