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Generalforsamlingen starter med fællessang.
1. VALG AF DIRIGENT
Ingvar bliver valgt.

2. BESTYRELSEN AFLÆGGER BERETNING
Bestyrelsesformanden orienterer om bestyrelsens opgaver, mødeintervaller og tiltag fra
bestyrelsens side:
●

●

●

●

Bestyrelsen har fx afskaffet forældrerengøring, skolen køber nu rengøring. Det er et løft for
personale og elevers arbejdsmiljø. Det er dog stadig vigtigt, at forældrene løfter praktiske
opgaver på skolen, fx hovedrengøring.
Bestyrelsen har i samarbejde med Mette (leder af SFO) oprettet en legestue, hvor der pt. er
27 tilmeldte børn. Legestuen er sat i stand af forældre knyttet til legestuen. Skolen deltager
i projekt Nordplus. Bestyrelsen ser på energibesparelser og renovering af skolens bygninger.
Skolens elever deltager i morgenandagt i Simmerbølle Kirke, de større er på studietur i
udlandet. I det kommende skoleår tager hele skolen på lejrtur til Sønderjylland. Kassebølle
har et stort samarbejde med Musikskolen. For at nævne nogle af de tiltag og aktiviteter, der
er sket det seneste år.
Bestyrelsen vil styrke informationsniveauet og udsender derfor løbende nyhedsbreve.
Bestyrelsen skal i samarbejde med lærerne lave en femårs visionsplan for skolen - på
baggrund af input fra det seneste stormøde. Der er sket en mindre elevtilgang - det er
positivt - og der er stabilt personale. Eleverne fra Kassebølle kommer herfra med gode
resultater. Det vil vi gerne være kendt for.
Bestyrelsen takker for det forældreengagement, der bliver budt ind med, og det store stykke
arbejde, der bliver lagt.

Spørgsmål: Kommer der en beretning fra skolelederen? Det står ikke i dagsordenen eller i
vedtægterne. Men det er noget, som skolelederen normalt har gjort. Benny havde ikke planlagt en
orientering, men vil gerne give en:
●

●

Skolen har bevaret 8 temadage fordelt over året. Skolen har også emneuger, skolen har
genoplivet en fælles lejrskole og studieture. Det er vigtigt, at skolen holder fast i
fællesskabet. Det er ikke sikkert, at der bliver lejrtur hvert år, men eleverne skal opleve det i
hvert tilfælde et par gange i løbet af skoletiden.
Det har været et roligt år – Benny møder glade børn og medarbejdere. Det er for Benny det
vigtigste. Han synes, at skolen har en fantastisk hverdag.

Spørgsmål / kritik: Bestyrelsen har været meget lidt synlig. Referater bliver ikke lagt ud i rette tid,
det er svært at følge med i bestyrelsens arbejde, at få mulighed for at spørge ind og komme med
forslag. Der efterspørges konkrete initiativer fra bestyrelsen. Der efterlyses også mere information
fra ledelsen: hvad er der af tilbud på overbygningen, hvad er planerne for at tiltrække nye elever,
mv.
Benny: Vi har udbudt flere valgfag på overbygningen og dermed brugt flere timer på det, så vi har
forskellige tilbud.
Bestyrelsesmedlem: Det er meget beklageligt, at referaterne ikke bliver lagt på hjemmesiden i rette
tid. Det skal de. Bestyrelsen har indført nyhedsbreve for at informere om bestyrelsens arbejde.
Formålsdebatmøderne, som bestyrelsen planlægger, har været forskellige fra år til år, og et af
resultaterne herfra er blandt andet en ny ledelsesstruktur. Det er også nyt, at bestyrelsen nu skal i
gang med en visionsplan for skolen.
I en del år har bestyrelsesarbejdet handlet om at holde skolen oven vande økonomisk - skolen har
blandt andet kørt uden rengøring, pedel og sekretær - det er der ændret på nu. Der er kommet ro på
økonomien og på skolen generelt. Vi har stort fokus på at få nye elever i 0. Klasse - det er
fødekæden. Der er holdt informationsmøder med potentielle nye forældre, åbent hus, og der er
sendt breve ud. Pt. er der 8 indskrevet til 0. Klasse efter sommerferien.
Kommentar: Det sidste år har været roligt. Der er kommet overskud på skolen, fx til at arbejde med
gamle værdier som fællesskab. Tak for det!

3. BESTYRELSEN FREMLÆGGER DET REVIDEREDE REGNSKAB
Bestyrelsesmedlem Lone Lollesgaard gennemgår nogle af de vigtigste resultater (det godkendte
regnskabet er vedhæftet, bilag 1):
●

●
●

Vi ligger 270.000 kr. over budgettet, hvilket primært skyldes, at der er kommet flere elever
end budgetteret. Der er brugt færre penge på lønomkostninger, hvilket skyldes, at
vikardækningen er sket internt.
Årets resultat er 408.000. Vi har en overskudsgrad på 3,6 procent, og det er fornuftigt.
Regnskabet er konservativt, og der er hensyn til, at en stor årgang stopper til sommer, hvor
den kommende 0. Klasse ikke modsvarer den nuværende 9. Klasse.

●
●
●
●

Vi kigger på forsikringer hver 2-3 år. Vi har en forsikringsmægler via de frie skoler, som vi
benytter os af.
Vi har 108 elever pt
Efter sommerferien bliver skolepengene hævet med 50. kr. per måned. De har ikke været
hævet i 2 år.
Bestyrelsen har budgetteret med 45.000 på årsbasis til en pedel i indeværende år. Der er
ikke tale om så mange timer om ugen, men det er, hvad økonomien kan bære pt. Det bliver
de mest nødvendige ting, så det er stadig vigtigt, at forældrene deltager i arbejdsdage, mv.

Kommentar: I har fået rettet op på økonomien – tak for det!
Spørgsmål: Er det stadig et problem med udestående skolepenge? Svar: Ikke så markant som
tidligere. Der er et tilgodehavende på 152.000 – heraf er de 40.000 skyldige skolepenge. Det har
tidligere været oppe på over 100.000 kr. De andre tilgodehavende er refusioner, som vi har til gode
og som er sikre penge. Der er indført en klar procedure for manglende indbetaling. Der bliver
reageret hurtigt, hvis der mangler indbetaling, og det virker. Der er taget hånd om alle de gamle
aftaler, og der bliver betalt af.

4. TILSYNSFØRENDE AFLÆGGER BERETNING
Tilsynsførende kunne ikke være til stede. Benny læser en skriftlig beretning op. Den skriftlige
beretning er vedlagt, bilag 2.
5. VALG AF 3 BESTYRELSESMEDLEMMER
Bitten Guldbjerg genvælges (valgt af forældrekredsen)
Trine vælges (valgt af forældrekredsen)
André (valgt af skolekredsen)
6. VALG AF 2 SUPPLEANTER
Birgit (valgt af skolekredsen)
Kira (valgt af forældrekredsen)
7. VALG AF TILSYNSFØRENDE
Tilsynsførende må sidde i seks år. Den grænse har skolens tilsynsførende nået, og derfor skal der
vælges en ny. Bestyrelsen havde overset, at forældrene skal have mulighed for at foreslå en
tilsynsførende. Dette er ikke blevet annonceret, så derfor kan der ikke vælges en tilsynsførende på
generalforsamlingen. Der indkaldes derfor til et valgmøde på et senere tidspunkt, hvor forældre har
mulighed for at indstille.
Bestyrelsen indstiller en tilsynsførende. Se beskrivelse af personen i bilag 3.

8. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG
Ingen indkomne forslag
9. EVENTUELT

Formanden runder af. Bestyrelsen siger tak til Tanja og Carsten for det arbejde, de har lagt i
bestyrelsen. Tak for i aften. Der afsluttes med fællessang.
NB. Den nye bestyrelse konstituerer sig først i forbindelse med det kommende bestyrelsesmøde
primo maj. Efter mødet vil bestyrelsen sende en nyhedsmail rundt til forældre og lærere, hvor vi
blandt andet orienterer om sammensætningen i den nye bestyrelse.

