Generalforsamling 2009
1. Valg af dirigent.
Cecil fra Friskoleforeningen blev valgt som dirigent.
Generalforsamlingen er lovlig og materiale og indkaldelse er udsendt med 14 dages varsel, som den
skal.
2. Valg af referent
Lea Møller Vilhelmsen blev valgt som dirigent (mor til Noah fra børnehaveklassen)
3. Bestyrelsen beretning
Bestyrelsen præsenterede indledningsvis sig selv:
Henrik (fungerende kasserer), Hedvig), har siddet i 4 år, Eva (formand) har siddet i 5 år, Jette er lige
trådt ind, Pia er trådt ud af bestyrelsen.
Bestyrelsens beretning
Bestyrelsen har udsendt en skriftlig beretning forud for generalforsamlingen som er selve
beretningen. Derudover har bestyrelsen sendt et tillæg, som beskriver de tiltagende konflikter
mellem bestyrelsen og Ingelise Hallengren. Disse er grundlaget for bestyrelsens beretning.
Skoleleder Ingelise Hallengrens (IH) afgang
Eva indledte med at sige, at bestyrelsen er ulykkelig over, at skolens leder Ingelise Hallengren er
fråtrådt via en mail til lærerne og bestyrelsen tirsdag d. 14. april 2009 om aftenen. Der er mange,
der er i sorg over det, og mange der er meget påvirkede af Ingelises afgang. Det er ikke tale om en
kamp, der er vundet herved. Der blev afholdt lærermøde onsdag morgen, hvor der blev orienteret
om situationen. Der er dog en god stemning i lærergruppen, men alle er klar over, at der ligger et
stort arbejde foran dem. Der er ingen lærere, som har planer om at gå af som følge IH’s afgang. Det
er også ny viden for bestyrelsen, så der kan være spørgsmål, som bestyrelsen ikke kan svare på
aftenen.
Lokaler
Som beskrevet i den skriftlige beretning har bestyrelsen i samarbejde med IH ledt efter lokaler i
årets løb og har besøgt mange forskellige steder, som desværre ikke er blevet til noget. I øjeblikket
er der kig på Veras Hus nede på Ålekistevej på ca. 630m2 til en rimelig pris. Der er mange forhold,
der skal undersøges og falde på plads, før det kan lade sig gøre.
Problemer ml. bestyrelsen og skolens leder IH
Det er kendt for mange, at der har været problemer i samarbejdet mellem bestyrelsen og IH, samt
problemer i personalegruppen. Bestyrelsen har forsøgt at løse op på problemerne, bl.a. gennem
lærersamtaler, og bestyrelsen i dag er usikker på, hvorvidt det var den rigtige fremgangsmåde, men
det blev gjort med gode intentioner. Samtalerne blev afhold med lærerne for at undersøge
stemningen, som bestyrelsen fornemmede var problematisk.
Følgende ændringer er sket i bestyrelsen:
Karsten trådte ud af bestyrelsen pga. uenigheder med Ingelise om økonomien, men sagde også om
hele konflikten mellem bestyrelsen og Ingelise, at der jo altid skal to til en konflikt.
Pia trådte ud af bestyrelsen, fordi hun var uenig med bestyrelsen om bl.a. klassekvotienten, og fordi
IH fik for lidt ledelsesrum.
Jette er trådt ud pga. personlige forhold.
Spørgsmål: Når der var problemer imellem IH og bestyrelsen, overvejede man så at få hjælp udefra
til at løse konflikten?

Ja det overvejede man, og en af lærerne foreslog IH det, men IH afviste at få hjælp udefra til at løse
konflikterne. Fremover vil lærerne gerne deltage i bestyrelsesmøder efter turnus.
Der var en mindre debat om, hvorvidt bestyrelsen har blandet sig for meget i IH’s arbejde.
Bestyrelsen blev sammenlignet med an bestyrelse i en folkeskole, som ikke blander sig i den
almindelige drift. Cecil gjorde opmærksom på, at den ikke kan sammenlignes med en almindelig
bestyrelse, da bestyrelser i friskoler har meget større beføjelser.
Debat i forlængelse af beretningen
Der var mange indlæg i debatten – de er gengivet nedenfor i usorteret rækkefølge:
Nogle gav udtryk for deres bekymringer over, at Ingelise har forladt skolen, og nævnte at de
overvejede at tage deres børn ud af skolen. Der blev udtrykt tvivl om det var den bedste udgang for
skolen, at det endte sådan.
Flere forskellige gav udtryk for at IH er meget afholdt på skolen
En anden forælder sagde efterfølgende, at vedkommende også var meget ulykkelig, men at børnene
også har andre lærere, som de ser mest i hverdagen.
En af lærerne gjorde opmærksom på, at der jo også kommer en ny leder efter Ingelise, som kan løfte
opgaven.
En forælder sagde, at Ingelise var den først de mødte, da de kom på skolen, så hun er ansigtet
udadtil, men at hendes barn ingenting har med IH at gøre i hverdagen. Man skal prøve ikke at
hænge hele skolen op på en person.
En lærer opfordrede til, at stå sammen og forlade hinanden i medvind efter aftenen. Bestyrelsen
blev også rost for det store arbejde og for at kæmpe en kamp.
Der blev opfordret til at se fremad og forberede forholdene omkring IH’s afgang og evt. konsultere
Friskoleforeningen desangående.
5. Regnskab 2008
Regnskabet er ikke helt færdigt, og bestyrelsen havde netop modtaget det på selve dagen for
generalforsamlingen.
Spørgsmål: hvorfor er regnskabet så forsinket, og er der rod i bogføringen?
Bogholder ?: Der har bl.a. været misforståelser omkring afleveringsfristen til revisionsfirmaet.
Bogholderen fortalte om regnskabet. De ændringer, der mangler i regnskabet, burde ikke ændre
stort på det samlede resultat. Skolen og bogholderen er i dialog med revisorerne for at få regnskabet
færdigt hurtigst muligt. Bogholderen er ny og har skullet bruge lidt tid på at komme ind i
forholdene omkring skolens regnskab.
Regnskabet viser foreløbigt et underskud på 800.00kr. (der var et overskud på 149.567 kr. i 2007)
Der var debat om regnskabet og eftersom bestyrelsen og viceskolelederen først havde set
regnskabet samme eftermiddag, forelå der ingen analyse af regnskabet, så debatten havde karakter
af drøftelser og bud på forklaringer. Afvigelserne blev begrundet med følgende forhold (der
kommunikeres ud til forældrene, når der er et færdigt regnskab):
Skolen modtog for meget i statstilskud i 2007, som skulle tilbagebetales i 2008
Et generelt fald i skolepenge – der er færre børn end samme tid sidste år
2006 (84 børn), 2007 (67), 2008 (62 børn)
Der er udbetalt mere i løn i 2008 end 2007
Ejendomsomkostninger er steget
Administrationen er steget
Spørgsmål: Hvorfor er posten med løn højere i 2008?

Det skyldes bl.a. flere lærere, flere støttetimer. Det kan også skyldes øgede udgifter til feriepenge
ved afgang af lærere fra skolen, da der er stoppet 4 lærere.
Der er også sket ændringer i, hvornår man får refusion fra vikarkassen. Man kan kun få refusion for
sygeforløb, der varer længere end 3 dage og skolen typiske sygdomsforløb varer under 3 dage,
hvilket betyder, at skolen ikke får refusion for al sygdom.
Spørgsmål: Der er et driftsunderskud på ca. 20% - hvad har bestyrelsen tænkt sig at gøre ved det?
Forventningerne til elevtallene for 2008 er ikke blevet indfriet, hvilket har givet færre indtægter til
skolen. Der er eksempelvis 2 klasser med 8 børn og 2-lærerordning og det er økonomisk urentabelt.
Spørgsmål: Har bestyrelsen ikke holdt øje med økonomien?
Jo det har den så vidt muligt indtil november 2008, hvor Karsten (kasserer) fratrådte. Derefter var
der ingen i bestyrelsen, der havde kasserer-kompentencer. Karsten bemærkede, at han fratrådte i
protest, idet han gentagne gange havde bedt Ingelise om bedre adgang til skolen økonomi, så
bestyrelsen kunne følge med i økonomien, men dette blev ikke indfriet, og gav anledning til mange
diskussioner med Ingelise, hvorfor Karsten trådte ud i november 2008. Anne (? netop udtrådt af
bestyrelsen) bakkede Karsten op og sagde, at det havde været svært at komme igennem til Ingelise
med deres krav om mere viden om økonomien.
Spørgsmål: Er der en fælles organisation, hvor man kan få administrativ bistand?
Nej det er der ikke. Friskoleforeningen kan bidrage med rådgivning, men ikke med konkret
administrativ bistand. Friskoleforeningen har gode værktøjer til styring af økonomien mv. Der er
muligvis blevet trukket for lidt på Friskoleforeningens rådgivning vedr. økonomien indtil nu.
Nogle forældre gav udtryk for, at GF kunne henstille til bestyrelsen, at de skal få styr på
økonomien. Det bliver taget op på næste bestyrelsesmøde. Forældrene vil blive informeret om,
hvilke konsekvenser underskuddet har, når regnskabet er færdigt, og det er undersøgt nærmere.
6. Valg
Der blev af en forælder opfordret til at stå sammen og bibeholde bestyrelsen for at sikre kontinuitet
i arbejdet fremad med skolen.
En anden forælder talte for at gøre rent bord og helt nye kræfter ind.
Eva og Hedvig var ikke på valg, men blev spurgt, om de vil sætte deres mandat på valg. Det valgte
de at gøre.
Pia modtog ikke genvalg.
Henrik modtog genvalg.
En række kandidater meldte sig:
Eva
Hedvig
Karsten
Henrik
Mogens
Per
Gitte C
Esben
Der blev afholdt skriftlig afstemning. Man skulle skrive 5 navne på en stemmeseddel for at den var
gyldig. Det var almindelig flertalsmetode.

Følgende blev valgt ind:
Per (30 stemmer) (valgt for 2009-2011)
Karsten (29 stemmer) (valgt for 2009-2011)
Gitte (26 stemmer) (valgt for 2009-2010)
Eva (24 stemmer) (valgt for 2009-2010)
Esben (23 stemmer) (valgt for 2009-2010)
7. Valg af suppleanter
Hedvig sagde nej tak til at blive suppleant.
Henrik blev valgt som 1. suppleant
Mogens som 2. suppleant
8. indkomne forslag
Ingen.
9. Evt.
Forslag om at skolen organiserer telefonerne lidt bedre. Det kan være forvirrende at ringe til skolens
numre.
Cecil sluttede af med tak for god ro og orden, en god tone og en god debat.

