Generalforsamling 2008
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Præsentation af bestyrelsen
4. Bestyrelsens aflægger beretning
5. Det revideret regnskab til orientering
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og – suppleanter
7. Forslag fra bestyrelsen vedr. fuldmagt til låneoptagelse, salg og køb af ejendom.
Forslaget lyder som følger:
”Generalforsamling giver hermed sin bemyndigelse til bestyrelsen, således at denne kan erhverve
ejendom til skolens drift, op til 25 mio. kr. (totifem) og samtidig belåne indenfor købesummens
ramme på bedst mulige vilkår.
Endvidere gives bemyndigelse til bestyrelsen i forbindelse med køb af ejendom at sælge
ejendommen Skjulhøj Alle 50.”
8. Valg af tilsynsførende
9. Orientering om tillæg til vedtægterne, der blev vedtaget sidste år på generalforsamlingen
10. Indkomne forslag (ingen)
11. Eventuelt

Referat af ordinær generalforsamling i Livets Skole 16.04.2008
Formanden bød velkommen.
Ad 1.
Bestyrelsen pegede på Steen Hallengren som dirigent. Han blev valgt. Steen takkede for valgte og
konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og i overensstemmelse med vedtægten.
Ad 2.
Valg af referent. Ingelise Hallengren blev valgt.
Ad 3.
Bestyrelsen præsenterede sig:
Formanden Eva Munck Nielsen, mor til tre børn (Sara, Julie og Emil) på skolen, sygeplejerske.
Ulf Kjellerup, far til Asger 2,kl. jurist, har været 2 år i bestyrelsen.

Henrik Stegmann, far til to (Signe & Asger), først suppleant, nu et år som menigt medlem,
indkøbschef.
Hedvig Reuss, mor til to (Marika & Awa), begyndte som suppleant, i bestyrelsen i 3½ år.
Karsten Søndermølle, kasserer far til to (Frederik & Rasmus), bestyrelsesmedlem i 3 år, økonom.
Anne Højgaard, mor til Lucas, med i bestyrelsesarbejdet i 4 år. Gymnasielærer.
Ad 4.
Eva kommenterede sin beretning:
Bestyrelsen har brugt meget tid på lokaler med mange og lange møder. Det er meget vanskeligt at
finde et nyt sted.
Bestyrelsen satser nu på Bogholder Allé 36, som er en stor og velholdt ejendom.
To investorer er pt. interesserede i ejendommen med henblik på at leje ud til skolen.
Karsten har kontakt til ejendomsmægler.Livets Skoles ejendom bliver sat til salg meget snart.
Klassekvotienten har været drøftet meget. Den er fast nu på 18 elever.
Bestyrelsens fremtidsplaner:
Skolen overvejer klub for eleverne efter sfo.
Udarbejdelse af brandplan.
Ny forretningsorden.
Større synlighed i forældrekredsen bl.a. for at gå ind i flere opgaver.
Eva sluttede sine kommentarer af med at takke bestyrelsen for godt samarbejde.
Ad 5.
Det reviderede regnskab blev kommenteret af kasserer Karsten:
Uoverensstemmelse mellem regnskab og budget for 2007 pga. forventet flytning, der ikke blev til
noget.
Differencen i lønomkostninger skyldes flere specialundervisningstimer og støttetimer end forventet.
Udgifterne til ejendomsdrift er blevet mindre, fordi det blev billigere at blive i Skjulhøj Allé end
investering i nye lokaler.
Renteomkostningerne blev mindre, fordi vi ikke optog nyt lån til flytning.
Årets overskud: 149.567 kr.
Egenkapital steget pga. tillagt overskud fra 2007.
Vores nuværende ejendom er væsentlig mere værd end bogført. Realistisk salgspris 4-6 millioner.
Budget for 2008: fremgang på indtægter pga. støttekrævende elever. Det medfører også større
lønomkostninger.
Andre omkostninger vedr. ejendomsdrift, fordi skolen regner med at flytte på lejeordning.
I budgettet regnes med salg af Skjulhøj Allé pr. 1.10.2008.
Andre indtægter på 225.000 kr. er lejeindtægter ved udlejning af øverste etage.
Underskud i 2008 pga. flytning til større og dyrere lokaler. Det samme gælder 2009.
Der er bygget lidt formue op til formålet. Der satses lidt, men på fornuftig baggrund.
Tak til Karsten for gennemgang og veludført regnskabsstyring.
Ad 6.
Eva, Hedvig og Ulf, som var på valg, ønskede genvalg. De blev valgt.
Anne modtog genvalg som suppleant. Hun blev valgt.
Pia Larsen, Emilias mor, blev valgt til 2. suppleant, og Asta Lineas mor, som ikke var til stede, blev
foreslået valgt til 3. suppleant.

Ad 7.
Tilsynsførende Lilian Scheel blev genvalgt for næste periode på fire år.
Ad 8.
Bestyrelsen ønskede maksimal fleksibilitet ved køb og salg, hvorfor den foreslog bemyndigelse til
at optage lån og til at sælge og købe.
Generalforsamlingen var beslutningsdygtig. Forslaget blev godkendt.
Ad 9.
Vedhæftet formandens beretning var der et tillæg til vedtægter med nogle tilføjelser, som
undervisningsministeriet har godkendt. Disse tilføjelser skal blot indføjes ved næste
vedtægtsændring.
Ad 10.
Der var ikke indkommet forslag.
Ad 11. Eventuelt
Et medlem af generalforsamlingen spurgte ind til vedtægten § 18, stk. 1&2.
Denne paragraf er blevet til for at kunne drage nogle til ansvar og for at beskytte medlemmerne.
Anne fra bestyrelsen fortalte, at første tiltag for at gøre bestyrelsen mere synlig bliver en skolefest
den 6. juni i lejede lokaler på Frederiksberg.
Dirigenten takkede for god ro og orden og konstaterede generalforsamlingen afsluttet. Det skete kl.
19.40.

