Referat for Eckersberg Børneunivers, ordinær generalforsamling 2019, den 9. april kl. 19 i
gymnastiksalen
1. Valg af dirigent
a. Bestyrelsen foreslår Anne B. Jessen
Anne vælges som dirigent. Anne erklærer generalforsamlingen for lovlig da det er
varslet rettidigt iht. Vedtægterne.
2. Beretninger
Skoleleder, bestyrelse samt tilsynsførende fremlægger årets beretninger
a. Formandens beretning:
Der spørges ind til kommentarerne i beretningen omkring børnetal, om det er noget
længerevarende. Rasmus svarer at det er tænkt som at vi hele tiden skal være
opmærksomme på antallet af børn i universet, og reagere i tide hvis der sker
ændringer.
b. Skole leders beretning:
Ingen spørgsmål og kommentarer.
c. Tilsynsførendes beretning:
Ingen Spørgsmål og kommentarer.
Alle 3 beretninger vedlægges dette referat som bilag.
3. Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab for 2018 samt budget for 2019 til
orientering
a. Kasserer fremlægger regnskabet for 2018.
Der spørges til børnetallet, og hvilke klasser der er pladser i. Anja sender info ud på
intra hvor der er åbne pladser og hvor der er lukket.
Der spørges til hvad målet for antal elever på skolen samlet set. Lars svarer at der
som er plads til 15-16 elever pr. årgang.
Der spørges til om vi er tiltrækkeligt mange lærere med det børnetal vi har eller om
der burde være flere. Anja svarer at vi pt. har flere støtte timer end vi er forpligtet
til, så der er muligt at reducere lidt der.
Der spørges til hvordan det ser ud i børnehaven. Der er plads til 45 børn i
børnehaven, og der er pt. 12 ledige pladser.
Der kommenterers på at vi ikke må spare så meget på støtteundervisning at vi
mister elever på det.
Der spørges til revisors kommentar om at vi ikke skal forvente samme store
overskud næste år, og hvad der tænkes der. Lars svarer at det er primært fordi
lærerlønninger stiger, og at elevtallet ser ud til at falde.
Der kommenteres på at siloen til fyret ikke er tæt. Lars svarer at der er reklameret
hos leverandøren af fyret.
Der spørges ind til om vi overvejer en bus eller andre løsninger så børn fra andre
områder fx Dybøl får bedre mulighed for at komme i skole uden at skulle bruge for
meget tid.
Der spørges til om der tænkes på energi optimeringer. Lars svarer at vi generelt
skifter til LED lys, og at der allerede er efterisoleret mange steder. En SFO renovering
også påvirke energiforbruget positivt.

4. Indkomne forslag:
a. Forslag fra Tina Bang Wolf
Bestyrelsen pålægges at fremlægge et forslag til vedtægtsændringer, der medfører
at:
“Skolekredsen kan bestå af personer, der sympatisere med skolens formål og
værdigrundlag, samt yder en aktiv indsats for skolens virke, på linje med
forældrekredsens medlemmer.
Skolekredsen har 2 mandater i bestyrelsen, som vælges blandt skolekredsen."
Tina Bang Wolf fremlægger og begrunder sit foreslag.
Forslaget debatteres kort, og bringes til afstemning.
Afstemings resultatet er:
35 Ja stemmer
12 Nej stemmer
0 Blanke stemmer
0 Ugyldige stemmer
5. Valg til bestyrelsen, samt valg af suppleanter
På valg er:
a. Søren Hansen, ønsker ikke genvalg
b. Carsten Schultz, ønsker ikke genvalg
c. Lars Althof, ønsker genvalg
d. Martina Siemer (indtrådt som suppleant for Anne-Mette Iwersen), ønsker genvalg
Valg af ordinære bestyrelsesmedlemmer:
Blandt skoleforældre opstiller Lars Althof og Martin Hanquist Madsen
Da der ikke er andre der ønsker at opstille vælges Lars og Martin uden afstemning
Blandt Børnehave forældre opstiller Martina Siemer
Da der ikke er andre der ønsker at opstille vælges Martina uden afstemning
Fra den fælles gruppe opstiller Jon Heidal
Da der ikke er andre der ønsker at opstille vælges Jon uden afstemning
Valg af suppleanter:
Blandt skolens forældre opstiller
Randi Halkjær Nielsen og Mie Hartmann opstiller
Da der ikke er andre der opstiller vælges Randi som 1. suppleant og Mie som 2.
suppleant
Blandt Børnehavens forældre opstiller
Dan Hartmann og Maibritt Heidal
Da der ikke er andre der opstiller vælges Dan som 1. suppleant og Maibritt som 2.
suppleant.
6. Evt
a. Sanne påpeger at det er forbavsende få forældre der er fremmødt til
generalforsamlingen. Det påpeges at vi skal være bedre til at få flere med til
generalforsamlingen og til arbejdsgrupper mv.
Bestyrelsen vil arbejde videre med at højne forældre engagement og håndhæve
forpligtelserne mere end det sker i dag.
Det påpeges at de klasse organiserede arbejdslørdage er en stor sucess.

Der opfordres til at der skal nye billeder på hjemmesiden da en del af de børn der er
på er elever der er gået ud af skolen.
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