
Praktiske info: 

 

Tilmeldte: 

Alle deltagere blev tilbudt masker og fik sprittet hænder inden mødet startede. 

 

Valg af dirigent: Søren Hansen 

Referent: Martina Siemer 

Generalforsamling er rettidig indkaldt 

Præsentation af bestyrelsen - Afgående og blivende. 

Beretning fra formanden: 

Indsæt link 

Beretning fra Trine - tilsynsførende: 

Indsæt link  

Spørgsmål til begge: 

Spørgsmål omkring rekrutteringsstrategi. Bestyrelsen for tæller at der ikke er en nedskrevet strategi. 

Men børnehaven er en fødekæde og vi skal sikre at der er fyldt derovre og at overgang er bedst 

muligt. Vi har små årgange. 

Forslag – brug af tidligere elever der har lyst til at markedsføre skolen. 

Hvem skal varetage Majas opgaver fremadrettet? Der skal findes en anden løsning.  

Skal vikarer dække ind indtil foråret? Nej, der skal ansættes en fastansat til at dække, men der vil 

også være vikarer. Fagligheden skal ikke lide under det.  

Skrive noget omkring hvem der er ansat allerede.  

Fremlæggelse af regnskab ved Lars: 

Skift af revisor – Partner Revision er vores nye samarbejdspartner.  

Overskud i børnehaven 2019.  Tilfredsstillende og lidt bedre end budgetteret.  

Overskud i skolen 2019. Tilfredsstillende og lidt bedre end budgetteret.  

Soliditetsgrad – vi har for høj soliditet. Man kunne i stedet belåne. Det vil vi gøre fremadrettet, så vi 

sparer på likviditeten. I den forbindelse sikrer vi os med fastforrentede ordninger, så vi ikke er 

følsomme overfor rentestigninger.  

Hvor mange færre børn? Hvorfor forlader de skolen? 

Vi er pt 129 elever. Vi har været oppe omkring 140 elever. Maksimalt 160 elever, heraf 16 pr gruppe. 

45 i børnehaven kommer udover.  

Budget for 2020: Vi regner med et stort 0kr i resultat / muligvis lidt bedre.  



Valg af tilsynsførende: 

Trine er genvalgt. 

Valg til bestyrelsen: 

Alle kandidater er valgt – der er ingen kampvalg.  

Der konstitueres efter mødet, hvor medlemmerne bliver enige om hvem der sidder i henholdsvis 1 

og 2 år.  

Suppleant:  

Maibrit Provstgård 1. Suppleant skolen 

Karen Alexandersen 2. suppleant skolen 

Søren Jürgensen 1. suppleant børnehaven 

Nanna Agerley 2. Suppleant børnehaven 

Vedtægtsændring fra sidste års generalforsamling: 

Link til tekst indsættes. 

Spørgsmål omkring hvorvidt teksten skal afspejle ens forhold til et barn på skolen. 

Der spørges til hvordan godkendelse af bestyrelse gøres i praksis. Katrine nævner praksis på 

Sundeved efterskole, hvor dette er en del af forretningsorden. 

Der stemmes for at arbejde videre: 25 

Der stemmes imod at der arbejdes videre: Ingen stemmer imod 

Vedtaget. 

  

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

  

 


