Generalforsamling 2005
Dagsorden
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Inge Holst
2. Bestyrelsens aflægger beretning
3. Revideret regnskab til godkendelse
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og – suppleanter
På valg er Steen Hallengren og Ask Albertsen. Begge ønsker at udtræde af bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår nyvalg af Karsten Søndermølle
Valg af 1 suppleant.
5. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af: Hans Beier, Registreret Revisionsanpartsselskab
6. Indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag
7. Eventuelt

Referat af ordinær generalforsamling i Livets Skole 4.4 2005
Formanden bød velkommen.
Ad. dagsordenens pkt. 1: Valg af dirigent
Inge Holst, som var foreslået af bestyrelsen, blev valgt og påtog sig opgaven, hvorefter hun
konstaterede generalforsamlingens lovlighed.
Ad. dagsordenens pkt. 2: Bestyrelsen aflægger beretning
Formanden aflagde bestyrelsens beretning i overensstemmelse med den skriftlige beretning, som
var omdelt.
Ad. dagsordenens pkt. 3: Revideret regnskab til godkendelse
Kassereren kommenterede regnskabet. Afvigelser fra budgettet skyldtes merudgift ved ansættelse af
mere personale og dermed følgende pensioner og etablering af legeplads samt opstilling og leje af
pavillon.
Efter et par kommentarer til regnskabet blev det godkendt af generalforsamlingen.
Ad. dagsordenens pkt. 4: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
De to bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, ønskede ikke genvalg.
Det var formanden og kassereren. To nye medlemmer blev valgt med akklamation. Det var Anne
Højgaard Christiansen og Karsten Søndermølle.

Der blev valgt to suppleanter: Britta Søndergaard og Frank Hammerum.
Ad. dagsordenens pkt.5: Valg af revisor
Et medlem foreslog, at der vælges et andet revisionsselskab med den begrundelse, at skolens
nuværende revisor har været sendrægtig. Samtidig blev der givet udtryk for, at det i takt med
skolens vækst tillige er hensigtsmæssigt, at den, der skal revidere skolens regnskab, har et
indgående kendskab til friskoleforhold.
Bestyrelsen trak sit forslag om genvalg af Registreret Revisionsanpartsselskab Hans Beier tilbage.
Den nye bestyrelse fik mandat til at tage kontakt med et andet revisionsselskab med henblik på en
aftale.
Ad. dagsordenens pkt. 6: Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogle forslag.
Ad. dagsordenens pkt. 7: Eventuelt
Der blev ytret ønske om at få noter i regnskabet, hvor de enkelte poster er væsentligt overskredet.
Dirigenten pålagde bestyrelsen at medtage kommentarer til sådanne poster i fremtidige regnskaber.
Det blev understreget, at sparsommelighed med skolens midler ikke må gå ud over kvaliteten af
undervisningen.
Elevernes sociale relationer i de små klasser kan true elevtallet. Forældrekredsen blev opfordret til
at gøre reklame for skolen ved aktiv positiv omtale.
Ingelise Hallengren takkede den afgåede formand for hans store hjælp med at få etableret skolen,
sørge for regnskab og budgetter samt vedtægter i de fire år, han påtog sig opgaven, uagtet at han
ikke havde skolesøgende børn. Han modtog et par ”symbolske” gaver og den hjerteligste tak.
Også Ask Eie Albertsen fik stor tak for hans bestyrelsesarbejde, som han fortsatte, skønt hans datter
gik ud med udgangen af forrige skoleår.
Som Ask, fik også Inge Holst tak og en flaske vin. Inge har styret generalforsamlingerne sikkert og
venligt gennem alle punkter i skolens første leveår.
Generalforsamlingen sluttede kl. 19.55. Formanden takkede dirigenten for veludført arbejde og
opretholdelse af god ro og orden.
Referent: Ingelise Hallengren

