Referat af ordinær generalforsamling på Livets Skole torsdag d. 7. april 2010
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Esben, og han blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret for lovlig
indkaldt ifølge vedtægterne.
2. Valg af referent,
Bestyrelsen foreslog Lea, som blev valgt.
3. Præsentation af bestyrelsen v/Gitte (formand)
Formanden Per udtrådte i løbet af året, da hans datter flyttede til en anden skole. Gitte blev formand
i stedet.
4. Bestyrelsen aflagde beretning v/Gitte
Gitte fortalte i hovedtræk, hvad der står i den udsendte beretning fra bestyrelsen. Bestyrelsen har
holdt et utal af møder, og mange af dem har handlet om at få styr på økonomien samt skabe et godt
overblik. Der er siden sidste generalforsamling kommet mange overraskelser frem, som har betydet
uforudsete udgifter for skolen.
Lokalesituationen
Eftersom der er truffet beslutning om, at skolen kun går til og med 7. klassetrin er der plads nok på
skolen, og søgningen efter nye lokaler er derfor pt. indstillet.
God søgning til Livets skole
Der er i øjeblikket en god søgning til skolen, og der kommer mange forældre for at se på skolen.
Der er også skrevet mange børn op til at starte de næste mange år. Efter sommerferien starter der ca.
13 børn i børnehaveklassen.
God lærergruppe
Der har i året været meget fokus på at skabe en god lærergruppe, og det er nu endelig lykkedes. Det
er en glad og harmonisk lærergruppe, der nu er på Livets Skole.
Opfordringer fra bestyrelsen
* Få lavet faste overførsler på skolepengene – der er en del forældre, som mangler at betale
skolepenge i forskelligt omfang, og det koster skolen penge i renter.
* Mere forældredeltagelse – det er en meget lille skole, så der er et stort behov for, at forældrene
deltager aktivt i arbejdet omkring skolen. Der har ikke været mange deltagende i løbet af året. Der
er et håb om flere aktive forældre J
* Når man melder sit barn til at komme i SFO i ferien, skal man også møde op. Det er for dyrt for
skolen at sætte personale på, hvis der ingen børn kommer (se mere om SFO i ferien under punkt 5.
regnskab.)
* Sæt d. 24. juni af til sommerfesten J
5. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse v. skolens kasserer Karsten Søndermølle
Siden sidst generalforsamling har præmisserne for økonomien været kaos. Bl.a. pga. manglende
økonomisk overblik tidligere har det været svært at skabe et reelt brugbart overblik, og der har
været mange overraskelser i form af ukendte aftaler og meget andet, som har kostet skolen mange
penge. Nu skulle alle ting være kommet frem i lyset, så vi har et reelt billede af økonomien.

Bestyrelsen valgte at lade revisionsfirmaet stå for bogføringen det første halve år for at få styr på
tingene, og for at kompensere for den mangelfulde bogføring hidtil. Nu er der ansat en bogholder
(forælder på skolen, Ann Pepke), og det ser ud til at være en god og bæredygtig løsning. Revisionen
kommer nu med gode meldinger ifht. til bogføringen. Skolen har fået bevilliget en kassekredit af
Merkurbank, da det så værst ud med overraskelser og økonomisk rod.
Økonomien er stadig ikke god, og der er et betydeligt underskud.
Økonomien er dog stadig under pres grundet bl.a.
* Mindre statstilskud, falder med ca. 2%
* Pt. færre elever end forudsat i 2010
* Tidligere års underskud
Der er iværksat en lang række tiltag, som bringer skolen på rette vej, og med den kurs er vi på vej til
at få rettet op over tid.
* Bedre til at følge op på sygedagpenge og andre mulige refusioner, hvilket ikke er blevet udnyttet
systematisk tidligere med tab til følge.
* Der er reduceret i udgifter til løn, som er den største driftspost. Det er nu tilpasset det lavere antal
af elever, så der er bedre balance mellem indtægter og udgifter.
* Mere opmærksomhed og marketing for skolen, hvis har øget interessen. I sidste ende er det
eleverne som giver indtægterne til skolen.
* Generelt fokus på mulighed for flere indtægter
* Almindelig tilbageholdenhed
Forslag fra generalforsamlingen, som bestyrelsen arbejder videre med:
* Indfør obligatorisk betalingsservice på skolepengene.
* Luk SFO’en i ferierne, da behovet for pasning er meget lille og ofte ikke-eksisterende. Det koster
dyrt i personale til meget få børn. Der var en mindre debat herom med synspunkter for og imod. Der
var også bekymringer for de enkelte som har et reelt behov – her blev der foreslået fælles
forældrepasning.
* Udsendelse af regnskabet med indkaldelsen fremover, alternativt et kort resume
Skoleleder Dorte Saiz Marquina blev opfordret til at fortælle lidt om det forgangne år
Der har i året været fokus på lærernes og børnenes trivsel (udover økonomien). Målsætningen var,
at inden for 2 år skulle der være en velfungerende lærergruppe, men det er lykkes inden for ét år.
Der er nu en samlet og god lærergruppe, som alle arbejder i samme retning for Livets Skole, og der
et meget godt fodslag omkring alle aktiviteter på skolen.
Også blandt børnene er der nu en god trivsel og det er en stor og glad børnegruppe vi har.
Eksempelvis har vi til morgensamling en runde med en undskyld/takkebold, hvor børnene kan sige
enten tak eller undskyld for noget. Her er der rigtig mange børn, som siger ’tak for en god
matematiktime’ eller tak fordi det er sådan en dejlig skole’ o. lign.
Dorte takkede både bestyrelsen og lærergruppen for et godt samarbejde.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg var Eva, Gitte, Henrik og Esben.
Eva og Gitte modtager genvalg, Esben og Henrik udtræder.
a. Valg af suppleanter:
Mogens og Tina er på valg. Tina ønsker genvalg, gerne som bestyrelsesmedlem.
Mogens modtager genvalg, hvis ikke andre melder sig, ellers udtræder han.
Følgende blev valgt uden afstemning:

Gitte (2år)
Carsten (2 år)
Eva (2 år)
Tina (1 år)
Mogens (2 år)
Mette (suppleant)
Jette (suppleant)
Ulf (suppleant)
(bifald J)
7. Tilsynsførende
Skolen skal have ny tilsynsførende, som er den der fører tilsyn med skolen for
Undervisningsministeriet. Tidligere har det været en pædagogisk konsulent, som har ønsket at
stoppe. Bestyrelsen foreslår Københavns Kommune, som blev godkendt.
8. Ingen indkomne forslag
9. Evt.
Der var en enkelt kommentar til kommunikationen via mail. Kan der komme mere konkrete
forespørgsler, så det er nemmere at ’slå til’ på opfordringerne til at deltage/bidrage.

