REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING D. 21.03.2018
Referent: Helle Henriksen
Merete Fredlev bød velkommen til de fremmødte forældre samt revisor Michael Søby.
1. Valg af dirigent
Mads Klarskov blev valgt som dirigent.
Det blev noteret, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.
2. Bestyrelsens beretning
Formand for bestyrelsen, Peter Roepstorff, fremlagde bestyrelsens beretning, som kan
læses på skolens hjemmeside www.gladsaxeprivatskole.dk.
3. Det reviderede regnskab fremlægges til orientering
Skolens revisor Michael Søby fra BDO fremlagde skolens årsregnskab 2017. Årets
resultat udviser et overskud på kr. 476.000, hvilket blandt andet skyldes, at der
udbetales mere i statstilskud. Skolens elevtal er ligeledes steget siden 2016.
Revisor konstaterede, at skolen drives økonomisk ansvarligt, stabilt og fornuftigt. Der er
ingen bemærkninger i revisionsprotokollatet.
Ønsker man en kopi af årsrapporten, kan denne afhentes på skolens kontor. Spørgsmål
kan ligeledes rettes hertil, alternativt til bestyrelsesformanden.
4. Det vedtagne budget fremlægges til orientering
Bestyrelsesformand Peter Roepstorff fremlagde kort budgettet for 2018.
Der budgetteres ud fra et elevtal på 179, som er skolens elevtal pr. 5/9-17, og
bestyrelsen forventer igen i 2018 at få et positivt årsresultat.
Der er planer om at investere i forbedring af IT og bygninger, bl.a. renovering af trappen
til gårdtoiletterne.
Endvidere går bestyrelsen videre med planlægningen af en ny legeplads.

5. Indkomne forslag
a.

Ændring af vedtægter
Der har været ministerielle krav om ændring af skolens vedtægter. Ændringerne er
udelukkende redaktionelle.
Ændringerne blev enstemmigt vedtaget.
Ændringerne skal nu godkendes på en ekstraordinær generalforsamling, som skolen
indkalder til snarest. Indmeldelse hertil sendes ud via Intra.

b.

Valg af tilsynsførende
Skolens nuværende tilsynsførende Jytte Vedel afslutter sit forløb på GP den 1. maj
2018. Bestyrelsen foreslår, at skolen som ny tilsynsførende ansætter Helle Holten,
som har været på besøg hos bestyrelsen, og som er blevet anbefalet os af andre
privatskoler.
Helle Holten blev enstemmigt valgt.

6. Valg
a. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
Som stemmeoptællere blev valgt revisor Michael Søby og sekretær Helle Henriksen.
På valg var:
Peter Roepstorff (6.kl.)
Dianna Vad Alexandersen (3.kl.+6.kl.)
Annette Boesen

(villig til genvalg)
(villig til genvalg)
(ikke villig til genvalg)

Derudover opstillede:
Jan Axelsen (6.kl.)
Valgt blev:
Peter Roepstorff (6.kl.)
Dianna Vad Alexandersen (3.kl.+6.kl.)
Jan Axelsen (6.kl.)
b. Valg af 2 suppleanter
Som suppleanter blev valgt:
1. suppleant Christian Grundahl Frankær (0.kl.)

7. Eventuelt
➢

Der blev efterspurgt bedre hygiejne på skolens toiletter. Merete Fredlev kunne
informere om, at indskolingen i øjeblikket har meget fokus på deres toiletter.
Toiletterne er blevet udsmykket, og der er oprettet klasseteams, der på skift har
ansvaret for rengøringen.
Det blev foreslået, at man også på gårdtoiletterne laver toiletpatruljer.

➢

Skolen mangler generelt piger i de små klasser. Der er lavet en ny hjemmeside og
der er udarbejdet en brochure, som kan uddeles i butikker, biblioteker osv. –
forhåbentlig dette kan udbrede kendskabet til GP og dermed tiltrække flere
elever. Der bliver ikke nedlagt klasser uanset antal elever. Det blev nævnt, at
man også bør gøre opmærksom på lærernes arbejdstid / skolehjem samarbejde
på såvel hjemmeside som i brochure.

➢

Der blev spurgt til antallet af inklusionselever på GP. Skolen har ikke noget loft på
dette, men er som kommuneskolerne forpligtet til at inkludere elever – vi får
inklusionstilskud fra staten.

➢

Skolen fik ros for afholdelse af møde med kommende 0.kl. – her afstemmes bl.a.
forventninger til skolestart.

➢

Lockout: Vi ved endnu ikke, om der kommer lockout. Skolen er ikke udpeget til
strejke, men bliver ramt hvis lockouten træder i kraft, hvilket kan blive fra den
10. april. Skolens SFO-personale lockoutes ikke, hvilket betyder, at GP kan tilbyde
tilsyn med de små elever om dagen. De store elever vil evt. kunne få enkelte
undervisningstimer af de af deres lærere, der ikke er i fagforening.

➢

Udluftning i klasserne kan være en udfordring, da dørene til klasserne skal være
lukkede pga brandfare. Døre og vinduer skal dog kun være lukkede, hvis klassen
er tom – mange klasser har f.eks. åbent vindue i løbet af undervisningen.

Dirigenten takkede for god ro og orden!

