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REFERAT FRA 

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
 

Torsdag den 23. april 2009 - kl. 19,30 på Den Lille Skole. 

 

Henning Pedersen (formand for bestyrelsen) bød velkommen 

1. Valg af dirigent. 

Annemette Thorsen blev valgt som dirigent. Mette konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt 

indkaldt i overensstemmelse med skolens vedtægt. 

2. Bestyrelsen aflægger beretning. 

Henning Pedersen havde på vegne af bestyrelsen udsendt en beretning for det forgangne år til 

forældrene. 

Herudover fremhævede Henning at bestyrelsen fortsat vil arbejde med at konsolidere af skolens 

økonomi. Gælden er kendt og afdragenes størrelse er kendt, men det er svært at vide hvordan renten 

vil udvikle sig. 

Henning redegjorde for problemerne med støtte til specialundervisning, hvor staten havde opbrugt 

midlerne for 2008 da 2/3 af skolerne havde fået tildelt midler. Den sidste 1/3 blev så taget fra 

sektorens bevilling for 2009. Det er derfor meget usikkert hvordan tilskuddet vil blive for 2009. 

Der er lige kommet en ny ordning for refusion ved barsel i statens egne institutioner og statsstøttede 

institutioner, bl.a. lilleskoler. Vi skønner at skolen vil miste 100.000 kroner pr. barselorlov, alene i 

mistet barselsrefusion. Bestyrelsen har valgt at indregne manglende barselsrefusion med 100.000,00 

i året budget. 

Relationen til naboerne har været vanskelig og vi har fået mange klager efter etableringen af 

overbygningen. Bestyrelsen gør meget for at imødekomme naboerne og de afholdte dialogmøder 

har da også givet en vis forståelse fra naboernes side. 

Der er en del børn og unge der bruger legepladsen efter skoletid, og vi har ikke noget imod at 

kvarterets unge anvender legepladsen, så længe det kan ske uden gener for skole og naboer, men 

noget tyder på at det ikke er kvarterets unge der benytter legepladsen i weekenderne. 

Endelig præsenterede Henning sine tanker om bestyrelsens målsætninger. De kan opsummeres i 

fem punkter 

 Konsolidering 

 Udvikling 

 Dialog med forældrene –  

 Udvikling af skolens værdier 

 Samarbejde med andre, skoler, erhvervsliv, m.fl. 
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Det er Den Lille Skoles 60-års fødselsdag den 13. januar næste år – og det skal da fejres. 

Endelig takkede Henning det daglige personale, og ikke mindst Søren. Bestyrelsen er helt afhængig 

af rettidig, lødig og grundig orientering for at kunne gennemføre sit arbejde. 

Og tak til deltagerne i generalforsamlingen. 

3. Årsrapport for det forgangne regnskabsår forelægges til orientering. 

John Bagger havde i forvejen fået udsendt figurer og skemaer til forældrene. 

John fremhævede at skolens økonomi ikke er nogen helt lille butik. Vi fik 9,5 mio. kr. fra staten i 

tilskud og refusion og 3,5 mio. kr. i skole- og klubpenge. Udgifterne omfattede 7 mio. kr. til 

skoleundervisning og 2 mio. kr. til klubben. Ejendomsudgifterne beløb sig til 2,5 mio. kr. og 

endelig udgør de øvrige udgifter, incl. administration, 2,5 mio. kr. 

Underskuddet var planlagt og skyldes bl.a. at der ikke har været indtægt for 9. klasse før fra august. 

Henning fremhævede at de 100.000 kr. vi mister i barselsrefusion er mange penge i forhold til en 

samlet omsætning på godt 13 mio. kr. 

John fremhævede at skolens kassekredit er et problem på grund af den meget høje rente (ca. 15%), 

men der arbejdes hårdt på at udligne kreditten inden udgangen af 2010. Bankerne er generelt rigtig 

langsomme med at nedsætte renten. Skolen har en prioritetsgæld på ca. 12. mio. kr. 

Søren Skoleleder fremhævede at vi godt viste at udvidelsen med overbygningen ville medføre 

underskud i to år, men det er vigtigt at skolen i 2009 kommer ud med overskud. 

4. Budget for indeværende regnskabsår forelægges til orientering. 

John Bagger fremhævede at vi gene ville have haft et overskud på budgettet for 2009 på ¼mio. kr., 

men det problem med barselsrefusionen, der lige er opstået, har gjort, at bestyrelsen har valgt at 

indregne manglende barselsrefusioner i budgettet og dermed reduceret det budgetterede overskud 

med 100.000. 

5 Skolens ledelse aflægger beretning og forelægger planer for det kommende skoleår. 

Søren Skoleleder aflagde beretning og sagde at børnetallet er godt 200. Vi forventer at 

børnehaveklassen begynder næste skoleår med 20 børn. 

Udmeldinger af skolen er ikke noget stort problem – 2/3 af børnene går i skole ”et fuldt skole”. Vi 

prioriterer at rekruttere børn fra Hareskoven Lilleskole (der kun går til 7. kl.) og vi er rigtig glade 

for de børn vi får derfra, selv om det forårsager at 7. klasse godt kan være lidt ”tynd”. 

Der er flere og flere børn som undervejs viser sig at have en diagnose af en eller anden art. Vi 

opdager det både ved optagelsen og senere. Vi har lavet en politik, der planlægger optagelse af 

diagnosticerede børn hvert andet år. Der er dog en del diagnoser vi først opdager i løbet af 

skoletiden og det kan være et problem, for skolen skal være rummelig, men det skal også du. Vi vil 

fortsat være en skole også for specielle børn. 

Der er for få penge (tilskud) til specialundervisning, så det kan ikke betale sig at have 

specialundervisningsbørn og vi må lære at forebygge behovet for specialundervisning. Det kan godt 

give nogen frustration i forhold til forældrene. 

Søren er rigtig glad for børn og lærere i overbygningen. Og det er rigtig dejligt at de store gerne vil 

være med til skolens hverdag og fester. 
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Klubben har nu levet et år uden egen leder. Der er kollektiv ledelse. Det synes at gå godt og skal 

evalueres efter to år. Efter klubben søger alle børn på Fortet og melder sig ud de sidste 1-2 måneder. 

Det kan være at det bliver nødvendigt at sende børnene tidligere i SFO’en end hidtil af økonomiske 

årsager. Med hensyn til 4.-kl. klub har skolen ingen hjemmel til at fortsætte klubben og vi kan ikke 

finansiere det. 

Vi skal have nye lærere. Lone går af. Det bliver en udfordring for lærere og pædagoger for barsel, 

sygdom og andet fravær forventes at koste 400.000 kr. om året. Der bliver timer eller dage hvor vi 

må aflyse og eventuelt sende børnene hjem. Men Søren oplever et stort engagement. 

Tak til de der arbejder på skolen, tak til de der hjælper skolen og bestyrelsen med eksperthjælp. Vi 

vil gerne i dialog med forældrene i bestemte pædagogiske sammenhænge. 

6 Behandling af indkomne forslag  

Bestyrelsen har fremlagt et forslag om at generalforsamlingen bekræfter at ”Skolekredsen af 1949” 

er identisk med ”Den Lille Skole”.  

Henning fremhævede det dilemma skolen har oplevet, i forbindelse med tinglysning af pant i 

ejendommen ved lånoptagelse til udbygningen af skolen, hvor der i det oprindelige skøde står, at 

ejendommen Gammelmosevej 228 ejes af ”Skolekredsen af 1949”, og der ikke foreligger nogen 

dokumentation for at skolens navn er ændret til ”Den Lille Skole”. 

Generalforsamlingen bekræftede enstemmigt at ”Skolekredsen af 1949” er identisk med ”Den Lille 

Skole”. 

7 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

Stig Tarnow, Maj-Britt Johannsen, Henning Pedersen og Torben Hansen var på valg og de tre 

førstnævnte var villige til genvalg. Endvidere opstillede Sussie Skousen.  

Alle blev valgt, så bestyrelsen består nu af Henning Pedersen, Jens Stockmarr, Stig Tarnow, Lars 

Lindholm Nielsen, Kaare Thorbjørn Einarsson, Maj-Britt Johansen, Bob Ishøj Fagerholt og Sussie 

Skousen. 

Der blev valgt én bestyrelsessuppleant: Suzanne Wille. 

8. Eventuelt. 

Intet. 

Annemette Thorsen afsluttede generalforsamling og takkede for god ro og orden. 

 

25. april 2009 

Jens Stockmarr Annemette Thorsen 

Referent Dirigent 


