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1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Orientering vedr. lokalesituationen
4. Fremlæggelse af revideret regnskab 2014
5. Valg af ny bestyrelse

Ad 1
Heiko er dirigent

Ad 2 og 3
Louise står for beretningen.
Der har været afholdt 10 møder. Fokus har været dels på trivsel. Der har været gode resultater
med færre konflikter på skolen.
Vi har været med på Vanløses byfest, ligesom vi har drøftet og bevilliget penge til en legeplads.
Derudover har vi tilbagevendende drøftet lokalesituationen, da vi har brug for mere plads. Der er
vanskeligheder med lokalplaner, og derudover er det vanskeligt at få bygninger med gode
udearealer i lokalområdet.
Vi arbejder kontinuerligt på lokalesituationen og derudover vil vi gerne arbejde på andre aspekter
af skolens virke.
Der stilles spørgsmål til skolens fremtidige ideer vedr. afgangsklasser. Dorte svarer, at målet er at
kunne have fulde klasser på alle årgange op til 7. klasse – dvs 144 elever.

Ad 4
Klaus fremlægger regnskabet på opfordring fra bestyrelsen.
Regnskabet viser et overskud på 383 t. kr. hvilket er på niveau med resultatet for 2013.
I løbet af året er der foretaget investeringer i hhv. nye vinduer samt legepladsen for 230 t. kr.
Ved afslutningen af året er der opbygget et tilgodehavende vedr. barselsrefusion på 268 t. kr. Selv
om der er bundet penge i hhv. investeringer i vinduer, legeplads samt tilgodehavende vedr.

barselsrefusion, har skolen været i stand til at beholde en god likviditet. Skolens solvensgrad er
således 15 % ved årets afslutning.
Samlet har skolen i løbet af 2014 opnået at forbedre de fysiske rammer, forøget antallet af elever
samt forbedre solvensgraden fra 5 % til 10 %.
Endelig blev der fulgt op på likviditeten der på dagen d. 15.4.2015 viste en bank beholdning på 770
t. kr., hvilket er på niveau med likviditetsbudgettet.

Ad 5
Thomas, Tom, Trine og Lise har valgt at stoppe i bestyrelsen.
Ditte Lidegaard, Pia Phillipsen, Klaus Risager indgår som bestyrelsesmedlemmer
Jesper Andersen og Selene Mastek indgår som suppleanter

