
 

Referat af ordinær generalforsamling på Den lille Skole d. 16.4.2015 
 

1. Valg af dirigent og referent. 

Hanna Lundblad blev valgt som dirigent. Hanna erklærede, at generalforsamlingen var lovligt 

indkaldt. 

 

2. Bestyrelsens beretning. 

Bestyrelsesformanden Mogens Baltsen beskrev bestyrelsesarbejdet det forgangne år, herunder 

bestyrelsens tematisering af skolens faglighed og særlige faglighed, det afholdte dialogmøde med 

skolens personale omkring skolens visioner, samt tiltag omkring skolens fysiske rammer og 

økonomi. Bestyrelsesformandens beretning er lagt ud på Forældreintra. 

 

3. Årsrapport for det forgangne regnskabsår 

Skolens revisor Mette Hjorth fra Brandt Revisionsaktieselskab orienterede om budget og regnskab 

for 2014. Regnskabet var vedlagt indkaldelsen. Revisoren roste årets resultat og den mærkbare 

forbedring af skolens egenkapital. 

 

4. Budget for indeværende regnskabsår 

Simon orienterede om budgettet for 2015. 

 

5. Skoleledelses beretning og planer for det kommende skoleår.  

Skoleleder Simon Møller Petersen gennemgik årets begivenheder, personalesituationen, tiltag i 

forbindelse med skolens vedligeholdelse, samt det pædagogiske arbejde ledelse og personalegruppe 

har igangsat i løbet af året. Skolen har et højt elevtal og lange ventelister, og da der er langt mellem 

udmeldingerne og økonomien også har det godt, er der et godt grundlag for at udvikle skolen. I 

personalegruppen har folkeskolereformens fokus på faglighed givet anledning til et fornyet fokus 

på, hvad der kendetegner skolens særlige tilgang til faglighed og hvordan man fortsætter og 

videreudvikler denne i overensstemmelse med skolens værdier. Der er desuden igangsat en række 

nye initiativer, der skal forbedre samarbejdet på tværs af klasserne til gode for både de store og små 

børn og for fællesskabet på skolen. Skolelederens beretning er lagt ud på Forældreintra. 

 

6. Behandling af indkomne forslag:  

Der var ikke indkommet nogen forslag.  

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:  

Følgende blev valgt som ordinære medlemmer for 2 år: 

Christina Smed Brogaard  

Mogens Baltsen 

Susanne Heerup Mortensen 

Palle Hellemann 

 

Følgende blev valgt som suppleanter for 1 år: 

Lise Ankerstrøm 

Peter Elkjær Knudsen 

 

Bestyrelsen består nu af: 



Mogens Baltsen (formand) 

Susanne Heerup Mortensen (næstformand) 

Palle Hellemann 

Christina Smed Brogaard 

Annette Franklin 

Bastian Sjelberg 

Anne Stampe Frederiksen 

Laura Gilliam 

 

 

8. Eventuelt. 

Der var ingen punkter til eventuelt. 


