REFERAT

Generalforsamling 2014
Tirsdag den 23. april 2014
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
Bestyrelsesformanden byder velkommen og gennemgår generalforsamlingens dagsorden.
Ad 1.

Valg af dirigent

På bestyrelsens anbefaling blev Torben Frimer valgt til dirigent. Torben Frimer kunne
herefter konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og alle formalia
overholdt. Dirigenten foreslår, at en forældrehenvendelse behandles under punkt 4.
Ad 2.

Bestyrelsens beretning

Der indledes med en gennemgang af de økonomiske rammebetingelser
Bestyrelsen havde følgende sammensætning efter generalforsamlingen 2013 (klassetrin er 2013-14)


Malene Rafn Permin (Sarah 9. øst) formand, økonomiudvalg



Peter Liengaard (Kristine 3. vest og Frederikke 5. vest), Næstformand, formand
for vedligeholdelsesudvalg, økonomiudvalget



Lars Sand Stibius (Victoria 5. vest) økonomiudvalget



Helene Bjerg (Clara 8. Vest og Anine 6. vest), Formand for Skole/hjemudvalget



Trine Krarup (Annesofie 9. vest og Frederik 4. vest) Formand for PR-udvalget



Bestyrelsens suppleanter blev:



Anders Terp-Hansen (Katrine 2. øst)



Camilla Schroll (Lucas 3. vest og Selma 5. vest)

Bestyrelsens opgaver gennemgås, herunder understreges det, at især den overordnede økonomi er bestyrelsens ansvar, og at den daglige ledelse og det pædagogiske
udviklingsarbejde er den daglige ledelses ansvarsområde.
Bestyrelsen har i det forgangne år været samlet til 1 ordinær generalforsamling og 5
ordinære bestyrelsesmøder. Derudover har der været møder i de forskellige udvalg:
Økonomi, Vedligeholdelse, PR og Skole/Hjem. De forskellige udvalgs arbejdsområder
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gennemgås.
Bestyrelsen har henover året beskæftiget sig med mange emner og temaer. Af nogle
kan nævnes:


Skolens økonomi og finansielle grundlag på baggrund af nedjusteringen af koblingsprocenten til privatskoler fra staten.



Lockouten



Udgiftsniveauet i forhold til de kommunale ydelser/faciliteter vi benytter.



Tilskud til Mini-SFO.



Gymnastiksalens fremtid.



Andre investeringer – fremtidsplanlægning.



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



Fokus på faste udgifter og aftaler.

Fra en fremmødt blev der spurgt ind til bestyrelsens holdning til den nye folkeskolereform samt hvilke retningslinjer, der evt. måtte være givet til skolens daglige ledelse i denne sammenhæng. Fra formanden redegøres kort for de rammer en fri grundskole skal fungere under. Desuden henvises der til skolebestyrerens beretning.
Der stilles et opfølgende spørgsmål fra forsamlingen vedrørende den overordnede
økonomis rolle i forhold til en evt. implementering af dele eller hele folkeskolereformen.
Generalforsamlingen tager formandens beretning til efterretning.
Ad 3.

Godkendelse af det reviderede regnskab

Årets resultat blev fremlagt. Det reviderede regnskab er udsendt til samtlige forældre på skolen.
Revisionspåtegningen fra revisor var uden forbehold. Skolen har en solid og sund
økonomi.
Fra forsamlingen blev der efterspurgt en redegørelse for, hvorledes skolens låntagning er sammensat og fremtidsperspektiverne for en ombygning/nybygning af gymnastiksalen i den forbindelse. Formanden og bestyrelsesmedlemmerne svarer i det
omfang, det er muligt.
Forsamlingen foreslår, at forældrekredsens ressourcer involveres mere aktivt i tilvejebringelsen af den fornødne økonomi til gymnastiksals-projektet samt i andre - eksempelvis helt konkrete - aspekter af skolens daglige virke.
Der diskuteres budgettets sammensætning samt hvilke styringsredskaber, der aktivt
benyttes i den daglige og overordnede økonomistyring.
Bestyrelsen tager de indkomne forslag til efterretning.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
Dirigenten redegør for indholdet af en forældrehenvendelse som skolelederen vil behandle i sin beretning.
Ad 4.

Skolebestyrerens beretning

Resume af skolebestyrerens beretning.
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Der indledes med en stor tak for samarbejdet med alle ansatte.
Derefter redegøres der for den nye skolereform og arbejdet med arbejdstidstilrettelæggelsen i den forgangne tid siden generalforsamlingen 2013.
Skoleledelsens samarbejde med bestyrelsen om implementeringen af skolens nye vision beskrives i hovedpunkter, som blandt andet involverer relationsarbejde, synlig
læring, aktivitet i undervisningen og selvfølgelig høj faglighed og trivsel.
Skolelederen redegør derefter for, hvilke elementer af folkeskolereformen, som bliver
implementeret på Birkerød Privatskole – og hvilke der ikke gør.
Næste punkt i skolelederens beretning omhandler de udskiftninger, der har været i
medarbejderstaben af forskellige årsager siden sidste generalforsamling.
Igen i år er der etableret en Mini-SFO, der starter 1. maj.
Skolens elevtal – 363 elever – beskrives i sammenhæng med den fortsatte store
søgning til skolen.
Skolens bygningsmasse og de ganske massive forbedringer, der er foretaget på
mange fronter opremses. Der nævnes blandt andet: nyt skolekøkken, en støttemur
ved SFOen, nye toiletter, nyt låsesystem, nye elevarbejdspladser på udskolingsgangen samt ikke mindst 2 - forældresponserede – læringstavler i henholdsvis den store
skolegård og Lindegården. Stor tak til giverne af sidstnævnte, som ønsker at være
anonyme.
Processen med den evt. nybygning af gymnastiksalen og de potentielle anvendelsesmuligheder for denne beskrives også.
Herefter beskrives mange af årets anderledes undervisningsforløb som f.eks. årets
musical i 7. klasserne, gallafest for 8.- 9. klasserne, elevrestaurant i hjemkundskab
på 6. klassetrin samt undervisningen i 1. hjælp.
Den aktuelle situation omkring skolens IT beskrives.
Til sidst takkede skolelederen bestyrelsen og forældrene for et godt samarbejde.
Fra forsamlingen blev der spurgt ind til, hvilke elementer af skolereformen skolen ikke har valgt at implementere – her nævnes lektiecafe. Desuden nævnes fravalget af
et 3. fremmedsprog i 7. klasse. Forsamlingen spørger uddybende indtil lektielæsningens effekt og omfanget af variation i den givne lektiemængde set i forhold til enkelte klasser. Skolebestyreren redegør for skolens holdning til og brug af lektier.
Forsamlingen spørger indtil ledelsens kendskab til enkelte læreres præstationer. Skolebestyreren giver udtryk for, at de enkelte læreres arbejde og daglige virke følges
tæt og der naturligvis foregår en løbende evaluering af skolens ansatte.
En deltager fra forsamlingen efterspørger en bredere og mere omfattende kommunikation fra ledelsen og bestyrelsen.
En deltager fra forsamlingen ønsker en redegørelse for, hvilke årsager, der ligger til
grund for den nuværende sammensætning af skemaet og sammenhængen mellem
lektioner og pauser. Deltageren er meget skeptisk overfor den nuværende sammensætning. De fremførte kritikpunkter tages til efterretning.
Skolelederens beretning blev taget til efterretning, og der blev fremført ros for fremstillingen.
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Ad 5.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Der var 3 ordinære medlemmer og 2 suppleanter på valg. Kandidaterne var:


Malene Rafn (formand) – genopstiller ikke



Peter Liengaard (næstformand) – genopstiller



Lars Sand Stibius - genopstiller



Camilla Schroll (suppleant) – genopstiller



Anders Terp (suppleant) genopstiller



Opstillede til bestyrelsen – Mikael Koch Jensen (William 0. vest)

I god ro og orden blev alle genopstillede bestyrelsesmedlemmer genvalgt.
Mikael Koch Jensen blev desuden indvalgt som nyt medlem i bestyrelsen.
Anders Terp-Hansen og Trine Camilla Schroll blev genvalgt som suppleanter af bestyrelsen.
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

De tidligere fremsatte ønsker om yderligere indsigt i de økonomiske forhold fremføres og der ønskes, at der kommunikeres yderligere om det pågående arbejde i bestyrelsen, således at evt. interesserede i forældrekredsen kan tilbyde mulige kompetencer til at facilitere arbejdet. De ønskede oplysninger ønskes fremsendt kontinuerligt.

Torben Frimer
Dirigent

______________
Dato:
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Formand

___________________
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