Referat af generalforsamling, den 29. april
Dagsorden
1. Valg af dirigent, bestyrelsen foreslår Heiko
2. Valg af referent, bestyrelsen foreslår Mogens fra bestyrelsen
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. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er: Mogens, modtager genvalg, Lea, modtager genvalg,
Tina modtager ikke genvalg, opstiller som suppleant
7. Valg af suppleanter: Ulf og Alice genopstiller ikke. Trine opstiller som bestyrelsesmedlem.
8. Indkomne forslag – ingen indkomne forslag
9. Evt.
Så fik Livets Skole ny bestyrelse – og det helt uden kampvalg, men stille og roligt.
Referat
1. Valg af dirigent
Heiko
2. Valg af referent
Louise
3. Præsentation af bestyrelsen
4. Bestyrelsen aflægger beretning
Vi var en 20-25 stykker der var mødt op på skolen en fin, men kølig forårsaften, og som det første
valgte dirigent: Heiko og referent: Louise.
Dernæst blev vi præsenteret for bestyrelsen af formand Eva. Hun fortalte dernæst om året i
bestyrelsen hvor en ny arbejdsmodel blandt andet er blevet indført.
Det betyder at bestyrelsen nu holder flere temamøder hvor der gås i dybden med problematikker på
skolen – og det er en stor succes. Dén måde at arbejde på er blevet mulig nu fordi alt kører som det
skal: elevtallet er tilfredsstillende; det stiger og stiger, skolen har det godt, eleverne har det godt,
lærerne har det godt. De kunne bare alle sammen godt bruge noget mere plads. Der arbejdes derfor
på at finde nye (leje)lokaler - i lokalområdet: Brønshøj og Vanløse.
På trods af at økonomien er så god som den er nu, er det ikke muligt at optage lån til køb af nye
bygninger i den størrelsesorden skolen er interesseret i – og fra august 2014 er det aktuelt da
elevoptaget til den tid er for stort til de nuværende bygninger.
Skolen skal maks have 144 børn, fordelt på klassetrinnene børnehaveklasse til og med syvende
klasse, og det kræver 1000 m². Så det er det der ledes efter.
5. Regnskab
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse Blandt andet fordi elevoptaget er så stort som
det er, ser økonomien rigtigt fin ud.
Kasserer Lea lavede et par nedslag i årsregnskabet: For første gang i lang tid er der et stort overskud
på mere end 400.000, elevtallet er støt stigende, skolen har de samme driftsomkostninger,
egenkapitalen er stadig i minus – men det går den rigtige vej, og indtægterne fra staten, skolepenge
og tilskud til specialundervisning er også steget.
Derfor har skolen det seneste år brugt flere penge på personaleudvikling og nye
undervisningsmaterialer, ligesom der i 2011 blev brugt flere penge på markedsføring. Og det har jo
vist sig at være en succes. Flot! Godt gået! var vi alle enige om – og regnskabet blev da også
enstemmigt godkendt.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleanter
Så blev det tid til valg til bestyrelse – hvilket gik let og elegant! Alle de der gerne ville, fik en plads
i bestyrelsen, enten som fast medlem eller som suppleant, og den nye bestyrelse ser nu således ud:
Formand: Eva, mor til Aksel i 1.-2. klasse og Emil i 7.-8. klasse klasse
Næstformand: Morgens, far til Aslak i 5.-6- klasse

Kasserer: Lea, mor til Noah i 3.-4. klasse
Charlotte, mor til Jakob i 3.-4. klasse
Ea, mor til Katinka i 3.-4. klasse
Thomas, far til Storm i børnehaveklassen
Tina, mor til Max i 3.-4. klasse
Tom, far til Marius i 1.-2. klasse
og suppleanterne:
Louise, mor til Albert i børnehaveklassen
Trine, mor til William i 5.-6. klasse.
9. Evt.
Til slut afrundede vi med eventuelt.
Taget på salen blev vendt: Ja, det er blevet skiftet, og der er planer om at indkøbe nye hegn til
fodboldbanen og basketballnet.
Og inden vi brød op, takkede Dorte først bestyrelsen – det er spændende at fokusset nu kan være et
andet end blot drift – dernæst skolens bogholder, Lis, lærerne for deres store arbejde – og
forældrene.
Louise Urth, maj 2013

