
Eckersberg Børneunivers
ordinære generalforsamling

Tirsdag d. 4. april 2017
kl. 19.00

Velkommen …



1) Valg af dirigent

2) Afstemning om vedtægtsændringer

3) Beretninger

Bestyrelsesformand Søren Hansen
Skoleleder Gunnar Steen

Skolens tilsynsførende John Solkær Pedersen

4) Det reviderede regnskab 2016 og budget for 2017 til orientering

5) Indkomne forslag (Bestyrelsen har ikke modtaget forslag inden fristen 

1. februar)

6) Valg til bestyrelsen

7) Valg af tilsynsførende

8) Orientering om forældrearbejde

9) Evt.

Dagsorden ifølge vedtægter



Bestyrelsen foreslår 
Rasmus Christensen 

Andre forslag?

Valg af dirigent



• Godkendt 1. gang ved ekstraordinær 
generalforsamling

• Ændringerne er:
• Ændre navn til ”Eckersberg Børneunivers”

• Ændre skolekredsen til at indeholde børnehave forældre

• Beskrive bestyrelses sammensætningen som herefter vil være 4 

skoleforældre, 2 børnehaveforældre og 2 der kan vælges frit i hele skole 

kredsen

• Ændre indkaldelse til generalforsamling så det også kan være elektronisk

• Rette diverse stave og grammatiske fejl

Afstemning om 
vedtægtsændringer



Bestyrelsens beretning 
v/Søren Hansen

Skolelederens beretning
v/Gunnar Steen

Tilsynsførendes beretning
v/John Solkær Pedersen

Beretninger



Revideret regnskab



Regnskab 2016 - Børnehave

Note 24 Dagtilbud (Børnehave) T.kr.     Resultat (side 23) Budget (ikke i årsrap.) Afvigelse (ikke i årsrap.)

Kommunalt tilskud 2.244 2.275 -31
Forældrebetaling 468 436 32

Indtægter i alt 2.712 2.711 1

Løn og lønafhængige  omkostninger -2.059 -1.963 -96
Materialer  og forplejning -45 -45 0

Lejrskole og ekskursioner -11 -10 -1
Inventar og udstyr -34 -15 -19
Uddannelse mv. personale -15 -35 20

Afskrivning inventar og udstyr -26 -26 0

Lokaleleje -24 -18 -6
Forsikringer -13 -13 0

Varme, el og vand -42 -60 18

Løn pedel børnehave -49 -43 -6
Løn Rengøring -74 -70 -4
Rengøringsartikler -22 -12 -10
Vedligeholdelse af lokaler -9 -75 66

Vedligeholdelse af arealer -7 -40 33

Afskrivninger bygninger -22 -24 2

Løn sekretær børnehave -106 -90 -16
Personaleomkostninger -8 -5 -3
Advokatomkostninger -8 0 -8
Administrationsomkostninger -22 -48 26

Udgifter i alt -2.596 -2.592 -4
Årets resultalt 116 119 -3
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Regnskab 2015 - UniversRegnskab 2016 - Univers

Resultatopgørelse (t.kr) Resultat Budget Afvigelse 
Hele børneuniverset samlet (side 10) (Afs 3.3 s.350) (Afs 3.3 s.350)

Statstilskud 6.801 6.718 83
Skolepenge (Inkl. børnehave 468tkr) 2.829 2.803 26
Andre indtægter (Inkl. Børnehave 2.244tkr) 2.398 2.370 28
Indtægter i alt 12.028 11.891 137

Årselever (Kun skole) 141 138,5 2,5

Lønomk. undervisning (Inkl. Børnehave 2.059tkr) -8.555 -8.396 -159
Andre omk. undervisning -1.020 -950 -70
Andre omk. SFO -138 -193 55
Undervisnings udgifter i alt -9.713 -9.539 -174

Lønomk. Ejendomsdrift -222 -143 -79
Andre omk. Ejendomsdrift (Inkl. Børnehave 192 tkr.) -692 -955 263
Ejendomsdrift i alt -914 -1098 184

Lønomk. Administration -362 -272 -90
Andre omk. Administration (Inkl. børnehave -144tkr.) -588 -588 0
Administration i alt -950 -860 -90

Omk.  vedrørende drift -11.577 -11.497 -80

Resultat før finansielle poster 451 394 57

Finansielle poster  (Nettorenter) -147 -106 -41

ÅRETS RESULTAT for Børneunivers (Inkl Børnehave 116 tkr.) 304 288 16



Balance – Universets FormueBalance – Universets Formue

Aktiver  s. 11 (Ejendele)
2016 2015
T. kr. T. kr. 

Grunde og bygninger 8.367 7.611
Inventar og udstyr, 193 252

Tilgodehavender                            (lønrefusion, skolepenge m.v.) 303 298
Periodeafgrænsningsposter                                 (forudbetalt løn) 241 209
Likvide beholdninger                                               (kasse og bank) 9 8

9.113 8.378

Passiver s. 12  (Gæld)

Andre langfristede gældforpligtelser 489 0
Realkreditlån 1.414 1.558
Kommunalt lån 1.165 1.230
Kortfristet  del af gæld + gæld til pengeinstitutter 325 485
Leverandører af varer og tjenesteydelser 196 109
Skyldig løn                                         (feriepenge, A-skat, ATP mv.) 1.357 1.486
Andre kortfristede gæld         (for meget modtaget statstilskud) 0 21
Periodeafgrænsningsposter    (forudbetalt tilskud  jan. 14) 994 620

5.940 5.509

EGENKAPITAL  (Universets formue) pr. 31.12.2015 3.173 2.869



Om udviklingen i 
universets drift: 

”Driften er fornuftig 
nu” 

Revisors kommentarerRevisors kommentarer
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2016 Anbefalet

Overskudsgrad 2,5% 3,0%
- årets resultat i forhold til indtægter

Årets resultat 304

Indtægter 12.028

Soliditetsgrad 37,9% 15,0%
- skolens formue (egenkapital) i forhold til samlede aktiver

Formue (egenkapital) 3.173

Aktiver ialt 8.378

Revisors kommentarer



Om likviditetens 
udvikling 

”Vi er sårbare over for 
forsinkelser i 

udbetaling af støtte”

Om udviklingen i 
universets drift: 

”Driften er fornuftig 
nu”

Revisors kommentarer
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Om likviditetens 
udvikling 

” Vi er sårbare over for 
forsinkelser i 

udbetaling af støtte”

Om udviklingen i 
universets drift: 

”Udgifterne skal ikke 
stige hurtigere end 

indtægterne.” 

Om elevtallets 
udvikling 

”Der er en positiv 
udvikling på mellem 
sigt, men hvad sker 

der senere?”

Revisors kommentarer



Revisors kommentarer
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Om likviditetens 
udvikling 

”Nogen gange er det 
bedre at låne end at 
opbruge likviditeten”

Om udviklingen i 
universets drift: 

”Udgifterne skal ikke 
stige hurtigere end 

indtægterne.” 

Om elevtallets 
udvikling 

”Fremtiden ser lidt 
dyster ud”

Om skolepengene
”Små regelmæssige 
stigninger er bedre 

end store ryk”

Revisors kommentarer



Universbudget for 2016

Budget 2017



Budget 2017
Regnskabs og budget sammenligning        Afs. 3.1. s. 
310

2016 Realiseret 2017Budget

Antal årselever i regnskabsåret 138,5 147,6

Statstilskud 6.801 7.510
Skolepenge 2.829 2.805
Andre indtægter 2.398 2.180
Indtægter 12.028 12.495

Lønomk. undervisning -8.555 -8.562
Andre omk. undervisning -1020 -934
Andre omk. skolefritidsordning -138 -193
Undervisning -9.713 -9.689

Lønomk. ejendomsdrift -222 -157
Andre omk. Ejendomsdrift -692 -1052
Ejendomsdrift -914 -1.209

Lønomk. administration -362 -274
Andre omk. administration -588 -587
Administration m.m. -950 -861

Omkostninger vedr. drift -11.577 -11.759

Resultat før finansielle poster 451 -736

Renteindtægter m.v 0 0
Renteomkostninger m.v. -147 -156
Finansielle poster -147 -156

Årets resultat 304 580



Pause



Ingen ….

Indkomne forslag



På valg i år

Søren Hansen (Modtager genvalg)
Birthe Mathiasen (Modtager ikke genvalg)
Lars Althof (Modtager genvalg)
Carsten Schultz (Modtager genvalg)

Valg af bestyrelsesmedlemmer



medlemmer på valg og 1 
repræsentant fra bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår at vælge i 
henhold til ulige år og fuldt 
implementere 
sammensætning ved næste 
generalforsamling

Ulige år Lige år

Søren Hansen Jesper Ingerslev

Carsten Schultz Martin Rahbeck

Lars Althof Natasha Christensen

Birthe Mathiasen Rasmus Christensen

Valg til bestyrelsen

2 skoleforældre for 
2 år
1 bh forælder for 2 
år
1 fri for 2 år
1 bh forælder for 1 
år



• For skoleforældrekredsen
• Søren Hansen
• Carsten Schultz
• Lars Althof

Valg til skoleforældrepladser



• For børnehaveforældrekredsen
• Rasmus Christensen
• Anne Mette Iversen

Valg til 
børnehaveforældrepladser



• For skoleforældrekredsen
• Søren Hansen
• Carsten Schultz
• Lars Althof

• For børnehaveforældrekredsen
• Rasmus Christensen
• Anne Mette Iversen

Valg til fællespladser



• For skoleforældrekredsen

• For børnehaveforældrekredsen

Valg af suppleanter



Tilsynsførende vælges for 4 år
John Solkær Pedersen blev valgt for 2 år siden, 
men opfylder ikke krav til uafhængighed gældende 
fra 1. januar 2018

Bestyrelsen foreslår:
At vi finder en kandidat og stemmer om det på 
den ekstraordinære generalforsamling der 
kommer når vi også har en kandidat til skole-
leder stillingen

Valg af tilsynsførende



Orientering vedr. forældre arbejde

• Alle forældre skal deltage i én af to arbejdslørdage 
hvor de arbejder med at vedligeholde deres barns 
gruppe.
• Hvis man har børn i flere grupper deltager man kun i en af grupperne

• Almindeligt vedligehold deles ud på grupperne, så 
hver gruppe får ansvar for vedligehold af et område 
ud over gruppen. 
• Det kunne være noget i stil med at lillegruppen skal vedligeholde deres egner klasser samt SFO’en  



Orientering vedr. forældre arbejde

• Alle grupper skal vælge en tovholder ved skolestart.
• Bestyrelsen holder møde med alle tovholdere så arbejdet kommer godt i gang.

• Børnehavens forældre skal indgå i forældre arbejde 
med 20 timer pr. forældre pr. år.

• Der vil stadig være en bygnings gruppe som laver 
større bygnings arbejder samt ting der ikke kan laves 
på de to arbejdslørdage

• Alle andre arbejdsgrupper vil fortsat eksistere
• Vi arbejder på at strukturere forældre rengørring så 

man kun skal gøre rent en gang om året



Eventuelt



Tak for en god 
generalforsamling


