Ordinær generalforsamling, Eckersberg Børneunivers, 26. April 2022 kl.
19, skolens gymnastiksal.
Referat
Mads præsenterer dagsordenen.
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Jens Lei, som konstaterer at indkaldelsen kom den 22. Marts og dermed
rettidigt.
2. Bestyrelsens beretning
Mads fremlægger bestyrelsens beretning. Præsentationen kan ses på <LINK>.
René fortsætter med præsentation af markedsføringplanen, fra samme præsentation.
Spørgsmål fra Ronnie omkring SFO – bliver den på skolen?
Marianne: SFO’en bliver på skolen, ligesom personalet har ønsket det.
Spørgsmål fra Malte: Tænker bestyrelsen også sport ind i det, nu når I går med tanker om en hal.
Mads: Det er klart, at med en hal får vi flere muligheder. Værdimæssigt ændrer vi ikke på fokus
på fx. Musik.
Marianne: Vi bliver ikke en anden profil fx. Ifht. Idræt, selvom vi får en hal.
René: Realistisk set er vi 2-3 år ude i fremtiden før første spadestik.
Silke: Vores drama får også bedre muligheder med en ny hal.
Malte: Når vi skal søge fonde, så skal vi lægge vægt på at bygningen er en multi-bygning.
Nicki: Bliver hallen en standardstørrelse?
René: Det bliver en halv hal – 3 badmintonbaner.
Mads: Vi har ikke plads til en hel hal.
Mads: Den nuværende gymnastiksal bevares – vi skal dog indtænke mere fleksibilitet.
Mads: Vi har snakket med landsbylaug og støtteforeningen i fht. hallen. Muligheden for
fondsmidler er større, hvis vi gør det sammen.
Mads afslutter beretningen med at takke støtteforeningen og landsbylauget for samarbejdet. De
ansatte for indsatsen. Ledelsen for samarbejdet. Tak til bestyrelsen – vi er flere normalt – der er
lidt frafald i aften.
Jens: Er der spørgsmål til tallene fra den første del af præsentation?
René: Var det en overraskelse for jer, at vi ligger som vi gør karaktermæssigt?
Jesper Ingerslev: Hvordan ligger tallene historisk – de kører vel op og ned?
Mads: De ligger ret stabilt, og vi plejer at ligge i top 5.

Benny: Hvad er strategien for lejr? Tidligere var det Kina, og nu er det Harzen.
Mads: Kina er blev for bøvlet. I år har ungerne selv valgt hvor de vil hen. De har også kigget
andre steder hen.
Silke: I år har det hele tiden været med forbehold for restriktioner. Så vi har vægtet at være et
sted, hvor forældrene hurtigt ville kunne hente børnene. Men det er noget, som eleverne
sammen med lærerne vælger, under hensyn til økonomien.
Marianne: Der er nøjagtigt det samme budget, som da vi tog til Kina. Ambitionsniveauet er at få
en fed afslutningstur. Eleverne vil gerne opleve noget.
Mads: Ingen må tro at dette er en spareøvelse. Kina har været et rigtigt billigt land at komme til.
<hvem? - 9. klasses forælder>: det skal være noget ekstraordinært.
Tommy: Hvis man skal sælge det skal man sælge det på fælleslejr.
3. Ledelsens beretning
Marianne og Silke fremlægger ledelsens beretning, som kan ses på <LINK>
Er der indtægt mere aktivitet og bevægelse i PM-fag i kommende skole? Ellers vil jeg gerne
fremsætte et ønske om mere bevægelse.
Studset over Eckersberg Friskole og Blans i de flyers, vi har delt ud.
Marianne: Vi hedder Eckersberg Børneunivers - grunden til at det stod på flyers er at de
færreste ved hvor Eckersberg ligger. Det samme gælder for hjemmesiden og google-søgninger.
Bliver jeres timer som lærere erstattet?
Marianne: Vi deler ledelsesstillingen 50/50.
Erfaringen er at de store flere gange er blevet sendt hjem.
Marianne/Silke: Det er vi opmærksom på, men det er de store der holder for, fordi de kan
sendes hjem med opgaver.
4. Tilsynsførendes beretning
Trine Fangel fremlægger sin beretning, som kan ses på <LINK>
Er det et krav, at det kun skal være et tilsyn på skolen?
Ja, det er kun et krav for skolen.
5. Revisor fremlægger det reviderede regnskab for 2021 samt budgettet for 2022 til orientering
Der gennemgås præsentation omkring regnskab 2021 og budget 2022, som kan ses på <LINK>
Malte: Er det på sigt at der skal være større klasser for at sikre overskud i skolen.
Mads: Det bliver vi nødt til at kigge på. Vi ligger lavt i kommunen på klassestørrelsen - 14,1 barn
per klasse. Det er klart, at når udgifterne ændrer sig, så er det noget vi skal kigge på.
I mellemgruppen er der kun to klasser efter Lars stoppede. Skal det fortsætte næste år?

Mads: Der kommer færre næste år.
6. Valg af tilsynsførende
Trine Fangel genopstiller
Jens spørger, om der er er andre der stiller op.
Trine er genvalgt uden afstemning.
7. Valg til bestyrelsen, samt valg af suppleanter
Følgende ønsker valg:
Ronnie Skau Pedersen, far til Mia i 3.
På valg i bestyrelsen er:
a. Martin Mulvad Nissen, indtrådt som suppleant for Maria S. Petersen, ønsker genvalg
b. Mads Petersen, ønsker genvalg
c. Martina Christensen Siemer, ønsker genvalg
d. Britt Hansen Nør, ønsker genvalg
e. Rasmus Christensen, ønsker ikke genvalg
Jens: Er der andre der gerne vil stille op, eller forslag hertil?
Det lader det ikke til.
BH-mandagt Mads
Skole-mandat: Ronnie
Skole-mandat: Britt
Fælles-mandat: Martin
Mads: Vi skal bruge 4 suppleanter.
Hans Jacob ønsker at være 1. suppleant for BH
Mie ønsker at være 1. suppleant for skole
Mette Gudaitis ønsker at være 2. suppleant for skole
Sanne (efternavn?) ønsker at være 2 .suppleant for BH

8. Indkommende forslag
Ingen forslag.
9. Evt.
Mads overrækker kurv til Rasmus.
Jens nedlægger sit hverv og overdraget ordet til formanden.
Mads: Tak fordi I kom – nu skal der ryddes op. Det er megafedt, at I er her, og at I valgte at
komme.
Generalforsamlingen slut kl. 21.45.

