REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING D. 28.03.2017
Referent: Helle Henriksen
Der blev budt velkommen til de fremmødte forældre.
1. Valg af dirigent
Mads Klarskov var indkaldt som dirigent.
Det blev noteret, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.
2. Bestyrelsens beretning
Formand for bestyrelsen, Annette Boesen, 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 2016. Årets resultat
udviser et underskud på kr. 212.000, hvilket skyldes dels et mindre elevtal end budgetteret,
dels uforudsete personaleudgifter.
Revisor konstaterede, at bestyrelsen driver skolen økonomisk ansvarligt 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, alt. til bestyrelsesformanden.
4. Det vedtagne budget fremlægges til orientering
Næstformand Peter Roepstorff fremlagde budgettet for 2017.
Det bemærkes, at der er budgetteret med et elevtal på 174. Der er pt. 179 elever på GP.
Der er ikke planer om store investeringer i 2017.
5. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Som stemmeoptællere blev valgt revisor Michael Søby og sekretær Helle Henriksen.
På valg var:
Grith Enoch Rasmussen (1.kl.+4.kl.) Grith udtrådte pr. 1.1.17 af bestyrelsen, og blev
efterfulgt af suppleant Erling Friis Egelund, som
derfor er på valg i stedet
Erling Friis Egelund (6.kl.)
(villig til genvalg)
Jenny Færch (2.kl.+6.kl.)
(villig til genvalg)
Derudover opstillede:
Regitze Kyllesbech (1.kl., 6.kl.+7.kl.)
Valgt blev:
Jenny Færch (2.kl.+6.kl.)
Regitze Kyllesbech (1.kl., 6.kl.+7.kl.)
Som suppleanter blev valgt:
1. suppleant Erling Friis Egelund (6. kl.)
2. suppleant Jette Høy Skifter (1.kl.)
7. Eventuelt


Der blev spurgt ind til, om GP kan lave en ordning for de elever, der starter i
klub i slutningen af 3. klasse. Klubben åbner kl. 14.30, men da eleverne
allerede har fri kl. 13.50, kan de ikke gå til klubben med det samme.
Andre skoler har f.eks. en pædagog til at følge eleverne til klubben.
Iht MF er eleverne velkomne til at blive i klassen, der kan evt. laves
duksearbejde, høres musik eller andet hygge, hvorefter eleverne går samlet
eller i mindre grupper til klubben. Der opfordres til, at man blandt klassens
forældre laver en fælles aftale om, hvordan eleverne skal forholde sig.



Det blev nævnt, at GP meget gerne vil investere i en ny legeplads, men at der
ikke er plads i økonomien endnu.

Dirigenten takkede for god ro og orden!

