Referat fra generalforsamlingen 26.4.2012
Referat fra Den lille Skoles ordinære generalforsamling d. 26.4. 2012
1.Valg af dirigent og referent.
Jens Stockmar vælges som dirigent og Laura Gilliam vælges som referent. Jens Stockmar erklærer, at
generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
2.Bestyrelsen aflægger beretning.
Bestyrelsesformanden Stig Tarnow beskrev bestyrelsesarbejdet det forgangne år, især arbejdet med
visionerne og med de valg, bestyrelsen har måttet tage på baggrund af skolelederens gennemgang af
budgettet. Debat om nedskæringerne, årsagerne dertil, skolepenge og skolens økonomiske robusthed
fremover. Beretningen blev godkendt.
Beretningen er vedhæftet som bilag.
3. Årsrapport for det forgangne regnskabsår forelægges til orientering.
Revisor John Bagger-Petersen orienterede om budget og regnskab for 2011. Regnskabet var vedlagt
indkaldelsen og er vedlagt som bilag til dette referat.
4. Budget for indeværende regnskabsår forelægges til orientering.
Revisor John Bagger-Petersen fremlagde budget for 2012. Budgettet var vedlagt indkaldelsen og er vedlagt
som bilag til dette referat.
5. Skolens ledelse aflægger beretning og forelægger planer for det kommende skoleår.
Skoleleder Simon Møller Petersen gennemgik skolens børnetal, årets aktiviteter, personalesituationen og
arbejdet med udvikling af overbygningens undervisningstilbud. Simon opfordrede forældrene til at indgå i et
positivt samarbejde med lærerne, at undre sig med dem og ikke over dem, og kun anvende Forældreintra til
beskeder. Simon beskrev hvordan personalet har arbejdet videre med visionerne siden visionsaftenen.
Personalet har koncentreret sig om, hvorledes visionerne vil komme til udtryk i skolehverdagen fremover. Fra
næste år vil der bl.a. være flere timer i flere fag, mere bevægelse, musik, teater og kreative tilgange i
undervisningen, en opgradering af liniefagene og et nyt humaniora-fag i overbygningen.
Beretningen er vedhæftet som bilag. Simons slides fra oplægget er lagt på Forældreintra og på hjemmesiden
kan man se visionerne og deres fremtidige udmøntning beskrevet.
6. Behandling af indkomne forslag.
Der er ikke indkommet forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Følgende blev valgt som ordinære medlemmer for 2 år:
Lars Lindholm Nielsen
Peter Hauch
Anette Franklin Perlt Hansen

Laura Gilliam
Følgende blev valgt som suppleanter for 1 år:
Sara Kjærgaard
Palle Hellemann
8. Eventuelt.
Der var ingen punkter under eventuelt.
Bestyrelsen består af:
Lars Lindholm Nielsen, ’Valhal’, Wilders Plads 11 Z, 1403 København K
Peter Hauch, Huldbergs Alle 6, st., 2800 Kongens Lyngby
Anette Franklin Perlt Hansen, Kagsåvej 31 A, 2730 Herlev
Laura Gilliam, Mars Alle 82, 2860 Søborg
Lise Ankerstrøm, Haspegaardsvej 31 B, 2880 Bagsværd
Mogens Baltsen, Rønnekrogen 3, 2880 Bagsværd
Susanne Heerup Mortensen, Præstebrovej 44, 2730 Herlev
Christina Smed Brogaard, Bagsværd Hovedgade 14B, 2880 Bagsværd
Følgende blev valgt som suppleanter:
Sara Kjærgaard Rasmussen, Maglegaards Alle 140, 2860 Søborg
Palle Hellemann, Svends Alle 72, 2800 Kongens Lyngby
Jens Stockmar, dirigent Laura Gilliam, referent.

