Referat af generalforsamling, Livets Skole d. 17. april 2012
Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Præsentation af bestyrelsen
4. Bestyrelsen aflægger beretning. Herunder spørgsmål og svar til den skriftlige og mundtlige
beretning.
5. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse v. skolens kasserer Lea.
6. Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændring vedr. § 6 stk. 2.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
8. Valg af suppleanter:
9. Indkomne forslag – ingen indkomne forslag
10. Evt:
Referat
1. Valg af dirigent.
Heiko blev valgt
2. Valg af referent.
Mogens blev valgt
3. Præsentation af bestyrelsen
Bestyrelsen præsenterede sig selv.
4. Bestyrelsen aflægger beretning. Herunder spørgsmål og svar til den skriftlige og
mundtlige beretning.
Hovedpunkter i formandens beretning:
• Antallet af elever på skolen er steget med 10.
• Bestyrelsens primære opgaver og fokus har været økonomien.
• Der har været et godt samarbejde i bestyrelsen.
• Et tegn på at det går godt er, at vi har den mest stabile lærergruppe
nogensinde.
Indlæg:
1. Spørgsmål: Hvor mange elever kan der max blive på skolen?.
Svar: Skolen går til 8. klasse med max 16 elever pr. klasse.
2. Spørgsmål: Profileringen af skolen har været succesfuld. Har bestyrelsen gjort
sig nogen tanker om hvad, der har virket?
Svar: Ballondagene samt uddeling af brochurer til børnehaver.
Derudover er det sådan, at ca. 80% af de nye elever kender nogen, som har
gået på skolen.
5. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse v. skolens kasserer Lea.
Hvis man ser på regnskabet minus tekniske afskrivninger og ekstraordinære
udgifter, løber det faktisk rundt.
Dette først og fremmest på grund af den kraftige styring af udgifterne.
Tekniske afskrivninger:
• Gamle elevrestancer – ca. 33.000 kr.
• Tidligere fejlagtigt bogført tilgodehavende vedr. pavilloner – ca. 35.000 kr.
Ekstraordinære udgifter:
• Indkøb af nyt økonomisystem.
• PR arbejde. Annoncer, balloner m.v. – ca. 42.000 kr.
• Oprydning af gl. skattegæld – ca. 42.000 kr.
• Gammel Silvan gæld.
Indlæg:
1 Har skolen planer om, at indføre forældreindskud? (Kendes fra andre skoler)
Forældreindskud fremover kunne være en metode til at rejse midler til
anskaffelse af nye lokaler.

Dorte: Det er der ingen planer om, da det vil risikere at få social slagside og
holde de svagest stillede ude.
2 Hvornår skal forældrelån afvikles?
Svar: Tilbagebetaling af lån starter aug. 2012 og 12 mdr. frem.
Frigivelse af kautioner starter til sommer.
3 Som budgettet ser ud nu, har bestyrelsen låst sig ved ikke at afsætte midler til
fremtidige tiltag.
Svar: Budgettet er med vilje stillet konservativt op, for at tydeliggøre at den
negative udvikling er vendt.
Derudover skal budgettet blot fremlægges – ikke vedtages.
4 Lea roste Dorte for hendes stramme økonomiske styring og problemløsninger.
6. Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændring vedr. § 6 stk. 2.
Dette blev vedtaget første gang ved GF 2011, skal vedtages endeligt i år, da der
tale om en vedtægtsændring.
Forslag:
”Bestyrelsen foreslår, at indkaldelse til generalforsamling kan sendes ud pr. mail i
stedet for pr. post.”
Begrundelse: besparelse af papir og porto.
Forslaget blev vedtaget.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Eva genvalgt
Charlotte genvalgt
8. Valg af suppleanter:
Ulf, Alice og Trine genvalgt.
9. Indkomne forslag – ingen indkomne forslag
10. Evt:
Spørgsmål: Er det tilladt med forældrerengøring.
Svar: Det er det.

