Generalforsamling 2006
Dagsorden
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Inge Holst
2. Valg af referent
Bestyrelsen foreslår Ingelise Hallengren
3. Bestyrelsens aflægger beretning
4. Revideret regnskab til godkendelse
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og – suppleanter
På valg er Eva Munch Nielsen, Hedvig Reuss, der begge modtager genvalg og Thorbjørn Hauchrog,
der ønsker at udtræde af bestyrelsen
Valg af 1 suppleant.
6. Forslag til nye vedtægter
7. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af: BDO Scanrevision
8. Indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag
9. Eventuelt

Referat af ordinær generalforsamling i Livets Skole 28.3. 2006
Formanden bød velkommen og glædede sig over det talrige fremmøde.
Ad 1.
Inge Holst blev valgt, takkede for valget som dirigent, som hun påtog sig for femte gang i skolens
femårige liv, og konstaterede generalforsamlingens lovlighed.
Ad 2.
Ingelise Hallengren blev valgt til referent.
Ad 3.
Bestyrelsesformanden Eva Munch Nielsen kommenterede sin skriftlige beretning, som var udsendt
sammen med indkaldelsen.
Eva fortalte, at bestyrelsen havde brugt megen tid på vedtægterne.
Eva nævnede også, at bestyrelsen arbejder ihærdigt på at få nye lokaler, og at ejendommen i
Skjulhøj Allé 45 er stærkt inde i billedet.
Skolen har søgt om forlængelse af tilladelsen til at have pavillonen opstillet. Den er afslået.

Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen.
Ad 4.
Regnskabet blev omdelt. Kasserer Karsten Søndermølle kommenterede det reviderede regnskab:
Underskuddet skyldes, at skolen blev støttet af kommunen, da den mistede sit statstilskud, og at
efterregulering af tilskuddet blev 100.000 kr. mindre end forventet.
Elevtilgangen ser lovende ud.
I årets løb skiftede skolen til Jyske Bank. De dyre pantebreve blev udskiftet med kreditforeningslån
til billigere rente. Skolen fik også ny revisor. Kassereren takkede for gode viljer til at få
forældrebetalingerne på plads.
Skolens ejendom er et godt grundlag for at komme videre med køb af andre bygninger.
Skolens egenkapital er lav, og vi får sikkert kommentarer fra Undervisningsministeriet.
Karsten opfordrede de tilstedeværende til at ringe eller sende mail, hvis de havde spørgsmål.
Bestyrelsen har ikke planer om at lade skolepengene stige.
Regnskabet blev godkendt.
Budgettet 2006: antallet af årselever og indtægter er sikre. Derudover er der nogen usikkerhed i
forbindelse med evt. flytning.
Ad 5.
Tre bestyrelsesmedlemmer var på valg. Thorbjørn ønskede ikke genvalg. Eva og Hedvig blev
genvalgt. Ulf Kjellerup Hansen (far til Asger i bh.kl.), blev valgt.
Som suppleant genvalgtes Frank Hammerum (far til Nichlas 7.kl.). og to andre suppleanter blev
Verner Bjørkelund (far til Rasmus 7.kl.) og Christian Iversen (far til Adam 4.kl.).
Ad 6.
Hedvig kommenterede vedtægtsforslagene, som var sendt ud med indkaldelsen. Hun sagde, at
bestyrelsens arbejde med vedtægterne tog udgangspunkt i Friskoleforeningens forslag. De giver
mere magt til bestyrelsen. Bestyrelsen bad om bemyndigelse til at arbejde videre med de forslag,
som er lagt frem, og de rettelser, der måtte komme fra Undervisningsministeriet. Det fik den.
Ad 7.
BDO Scanrevision blev genvalgt.
Ad 8.
Der var ikke indkommet forslag.
Ad 9.
Det blev foreslået, at forældrebreve sendes til forældrenes e-mail. Da de altid ligger på
hjemmesiden, kan de hentes der.
Ingelise lovede at indsamle e-mailadresser og sætte dem på navne- og adresselisterne.
Formanden takkede dirigenten for veludført ledelse af generalforsamlingen.
Generalforsamlingen sluttede kl. 20:15

