- vi vil være ”verdens bedste skole” – for børn

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013
Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde nr. 50 ‐ torsdag den
10. oktober 2013 kl. 19.00 – i 10. klasses fællesrum.
Herefter optrådte nogle elever fra MUSIK10 med nogle dejlige sange, efterfulgt af stor applaus.
Det officielle årsmøde startede med en præsentation af Fællesbestyrelsen.

1. Valg af dirigent
Morten Rüdevald (forælder i 4.b) blev valgt som dirigent.
Herefter konstaterede dirigenten, at årsmødet var lovligt indkaldt og lovligt varslet.

2. Valg af referent
Tonja Althaus (skolens kontorleder) blev valgt som referent.

3. Beretning fra Forældrebestyrelsen
Beretning v. bestyrelsesformand Søren Iversen – se beretningen som bilag A).

4. Beretning fra skoleledelsen
Beretning v. skoleleder Lisbeth Qvortrup – se beretningen som bilag B).

Efter beretningerne var der følgende spørgsmål fra deltagerne:
I 3.b er der på et forældremøde blev drøftet en del i forhold til varmeproblemer i deres
klasselokale, hvor lærerne har svært ved at undervise på grund af varmesvingningerne og at der
ikke kan åbnes for vinduerne på grund af støj fra skolegården. Hvad vil skolen gøre ved dette?
Lisbeth og Ole (pedel) kunne oplyse, at man er bekendt med situationen og at det er et problem
som vedrører hele bygningen – grundet de forskellige varmesvingninger i lokalerne. Der er
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samarbejde med en ingeniør om løsningsforslag og der er allerede nu indhentet diverse tilbud.
Så om ikke så længe bliver der besluttet en eller anden form for løsning.
Herefter blev begge beretninger godkendt.

5. Fremlæggelse af revideret regnskab
Tidligere år har vi afholdt økonomimøde inden årsmødet, hvor regnskabet samt budgettet blev
gennemgået i detaljer. Men interessen har ikke været så stor de sidste mange år, og derfor har vi
besluttet at droppe økonomimødet. Skulle nogen være interesseret i en nærmere uddybning af
skolens økonomi, er de altid velkomne til at henvende sig til Palle.
På årsmødet gennemgik Palle (skolens administrative leder) hovedtallene for skolens økonomi.
Skolen er en selvejende institution, hvilket betyder, at vi ejer os selv i juridisk og økonomisk
forstand. Vi har ingen ekstern ejerkreds, som kan øve indflydelse på skolens aktiviteter. Vi har
dermed ingen ejer, som skal have del af overskud, der opbygges på skolen. Alle skolens
økonomiske resurser går til at lave den bedst mulige skole for vores børn. Det skal selvfølgelig
tilføjes, at opstår der økonomiske problemer, er der ingen ejer, som redder os. Så det er meget
vigtigt at bevare en sund og stærk økonomi.
I 1970 blev friskoleloven indført. Den stadfæstede, at forældre fortsat skulle have love til frit at
vælge skole til deres børn uden at det skulle koste ret mange penge. Begrebet ”koblingsprocent”
betyder, statstilskud til skolen beregnes ud fra en beregning af, hvad en gennemsnitselev koster i
folkeskolen. Dengang i 1970 var koblingsprocenten 85 % og i dag er den faldet til 73 %, og falder
yderligere med 2 % de næste par år. Det betyder reelt at vi som skole får mindre penge at lave
skole for. I perioden 2010‐14 er skolens statstilskud netto faldet med ca. 2,5 mio kr. pr. år.
Skolens indtægter kan opdeles i 3 hovedgrupper:
•

statstilskud

68 %

•

skolepenge

29 %

•

andre indtægter

3%

Skolens udgifter kan opdeles i 2 hovedgrupper:
•

lønudgifter

Herunder har vi en fritidsordning som bemandet af lærerer, 2‐lærerer ordning i indskolingen,
mange lejrdøgn, mange kreative fag og ikke mindst stor efteruddannelse af det pædagogiske
personale.
•

bygninger, undervisningsmateriale, øvrige mv.
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Herunder kan nævnes et udpluk af udgifterne: kr. 950.000 til efteruddannelse af personale, kr.
110.000 til møder, kr. 90.000 til revision, kr. 530.000 til renteudgifter, kr. 1.000.000 til
undervisningsmaterialer, kr. 105.000 til rengøringsmidler, forsikringer kr. 400.000 og meget
meget mere.
Palle berettede om den økonomiske udvikling for perioden 2008 til 2012, hvor vi har haft
positive resultater, en overskudsgrad som er forsvarlig, og en egenkapital som ligeledes udvikler
sig positivt.
Palle kunne afslutningsvis oplyse, at skolen har en sund økonomi, men forudsætningen for at vi
kan bevare denne ”sundhed” betyder, at vi skal kunne fylde skolen med elever…og vejen hertil
er fortsat at lave en fantastisk skole for vores børn.
Herefter blev årsrapporten godkendt.

6. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

7. Valg af 2 forældrerepræsentanter til bestyrelsen
Dirigenten redegjorde kort om skolens vedtægter for valgbarhed til bestyrelsen. Man er valgbar
hvis man har børn på skolen og ligeledes har forældremyndigheden.
Søren Iversen (forælder i 5.a) har været medlem af fællesbestyrelsen siden 2004 – ønsker ikke
genvalg.
Unni From (forælder i 0.b, 6. og 7. årgang) har været medlem af fællesbestyrelsen siden 2010 –
ønsker ikke genvalg.
Følgende kandidater blev opstillet på årsmødet og gav kort en præsentation af sig selv. Linda
kunne desværre ikke være til stede, men Søren læste hendes præsentation op på mødet:
‐

Linda Greve

‐

Sofie Ahlgren

‐

Tobias Løssing

Herefter skulle der på årsmødet afholdes valg via stemmesedler om de 2 pladser i bestyrelsen.
Det er forældrene som er de stemmeberettigede, og det betyder at bonusforældre ikke kan
stemme. Årsmødet blev suspenderet, mens stemmesedlerne blev udfyldt og talt sammen.
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Følgende stemmeresultat fra valget:
‐

Linda Greve

18 stemmer

‐

Sofie Ahlgren

19 stemmer

‐

Tobias Løssing

25 stemmer

Det betyder, at Tobias og Sofie blev valgt som de 2 nye forældrerepræsentanter til en 3‐årig
periode i bestyrelsen. Stort tillykke.

8. Valg af to suppleanter
Følgende kandidater blev opstillet på mødet:
Linda Greve som 1. suppleant
Kamilla Gumede som 2. suppleant
Begge kandidater blev valgt til en 1‐årig periode. Stort tillykke.
Fællesbestyrelsens suppleanter får løbende tilsendt dagsordener og bestyrelses referater, så de
er orienteret om bestyrelsens arbejde.

9. Eventuelt
Der var ingen punkter under eventuelt.

Dirigenten kunne herefter takke forsamlingen og afslutte årsmødet.
Afslutningsvis takkede Lisbeth alle de fremmødte forældre, som deltog i mødet, hvorefter der
blev serveret et let og dejligt traktement.

Godkendt af dirigent:

_____________________________________
Morten Rüdevald
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Godkendt af forældrebestyrelsen:

____________________________________
Johanne Sønderlund Birn

_____________________________________
Dorte Wenzel Måge

____________________________________
Charlotte Buch Jensen

____________________________________
Mette Villemoes Ponty

____________________________________
Lone Aagaard

__________________________________
Tobias Løssing

_____________________________________
Sofie Ahlgren
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