Generalforsamling 2019
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent og stemmetællere
Valg af referenter
Bestyrelsens og skolens beretninger
Regnskab for skolen
Grønt regnskab
Selvevaluering
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Evt.

Ad 1: Jøk Volkmann blev dirigent og Hans Løkke og Linda (mor til Philip) stemmetællere
Ad 2: Lars G. Sørensen og Izabella Garnett blev referent
Ad 3: Bestyrelsens og skolens beretninger
Jakob Rud Hansen fortalte om sidste elevhold – de er meget søde men måske ikke så rebelske
Hans Løkke fortalte om inklusion og specialundervisningen - i dette skoleår har vi delt eleverne i to klasser
efter undervisningsformer, hvor der er ekstra støtte til s-klasserne i international og naturvidenskabelig.
Der er et pædagogisk arbejde i at fastholde eleverne, når der er brud med skolens regler.
Jakob Rud Hansen fortalte om optaget til sidste og nuværende og kommende elevhold. Det ser godt ud
med optaget. Vi har ikke haft så store udsving som tidligere de sidste år.
Marianne Piil fortalte om hvordan vi får skolen til at fungere med 107 elever.
Lars G. Sørensen fortalte om UNESCO-skole og vores projekter med tysk og fransk.
Britt Breuer fortalte om medarbejdersituationen og nogle af de områder der er indsats på
Jakob fortalte om byggeprojektet – Mikkel, vores arkitekt, var blevet syg.
Derefter blev beretningerne enstemmigt godkendt
Ad 4: Årsrapport blev fremlagt af Hans Holmstrøm.
Selvom der er et underskud, så ser det ud til at økonomien med 100+ elever hænger sammen.
Årsrapporten blev enstemmigt godkendt.
Ad 5: Grønt regnskab
Lars G. Sørensen fremlagde det grønne regnskab for 17/18 og 18/19.
Nye strømtiltag, bla udskiftning af pærer til LED. Skal gasforbruget nedsættes, skal der ændres evt
pumpesystem og rørføring, som er et meget stort projekt – vil gerne hen på el eller jordvarme.

Elevholdet 18/19 havde et stort forbrug af vand, der bliver tjekket om det evt. kan være pga. en lækage.
Kan også vandforbruget er steget efter renovering være da der tidligere var forkalkninger.
Eleverne har lavet et klimaråd.
Skolen har stadig et 30-60% økologi-mærke.
Klimarådet har forslået at der skal være er en kødliste i stedet for vegetarliste.
Ad 6: Selvevaluering:
Eleverne havde en pride-parade til Ungdommens Folkemøde.
Elevdemokrati
Nuværende elever Thea og Noel fortalte om skolens fællesmøde. Ansvaret for at arrangere mødet og lave
en dagsorden går på skift mellem hjemmegrupperne, som bestemmer hvilke emner der skal tages op, og
vælger 2 ordstyrere. På elevmødet bliver emnerne præsenteret og diskuteret, og til sidst kan andre emner
vedrørende skolen tages op.
Fællesmødet har 50.000, som bliver administreret af fællesmødets økonomiudvalg. Der sidder en
repræsentant fra hver hjemmegruppe i økonomiudvalget, disse bliver valgt i hjemmegrupperne.
Forslag til selvelevaluering:
Unesco-skole – hvordan skal skolen og skolens elever arbejde med FNs verdensmål?
Forslaget blev konkretiseret til at det ikke bare er hvordan vi skal arbejde med de 17 verdensmål, men også
hvilket af målene der skal arbejdes med.
Der blev stemt om den nye selvevaluering, det blev enstemmigt vedtaget.
Ad 7: Forslag til vedtægtsændringer:
Første forslag til vedtægtsændring om at fjerne §6, stk 4 og i stedet tilføje en ny paragraf, §11. Forslaget
blev enstemmigt vedtaget.
Andet forslag til vedtægtsændring omkring at ændre referencerne i vedtægterne, så de stemmer overens
med de vedtagende ændringer fra første forslag. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Tredje forslag til at ændre vedtægterne, så vedtægterne stemmer overens med praksis, som er at
bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Vedtægtsændringen blev vedtaget
enstemmigt.
Ad 8: Valg af bestyrelse
Hanne Prytz, Birgit Bechmann, Hans Holmstrøm, Jacob Ravnborg og Thor Eklund blev genvalgt.
Johanne Skærbæk trak sig som suppleant. Izabella Garnett og Christian Heick blev valgt som suppleanter.
Ad 9: Eventuelt
Birgit Bechmann fortalte om ønsket om at afholde 40-års jubilæum. Jette Johansen ønskede at der også
blev lavet et årsskrift.
Michael Bayne fortalte om hvordan gederne er blevet slagtet og kommet tilbage som kød og pølser.

