REFERAT FRA KOCHS SKOLES ÅRSMØDE
TORSDAG DEN 12. OKTOBER 2017 KL. 19.00
Årsmødet startede op med en fælles sang - vores nye og dejlige skolesang – og det lød fantastisk.
Herefter bød Lisbeth velkommen til årsmødet.

1. Valg af dirigent
Anders Terp blev valgt. Anders konstaterede, at årsmødet var lovligt indvarslet og
beslutningsdygtigt i henhold til vedtægterne.

2. Valg af referent
Tonja Althaus blev valgt.

3. Beretning fra forældrebestyrelsen


Forældrebestyrelsens beretning v/bestyrelsesformand Johanne Sønderlund Birn beretningen er vedlagt referatet.

4. Beretning fra skoleledelsen


Skolelederens beretning v/skoleleder Lisbeth Qvortrup - beretningen er vedlagt referatet.

Under beretningen fortalte Christia kort (på engelsk) om Kochs International, om hverdagen,
om deres månedlige besøg af en forælder mv. Og ikke mindst om den store interesse og varme
velkomst fra alle de danske elever.
Spørgsmål:
Hvor mange nationaliteter er der på den internationale afdeling? Christia kunne oplyse, at der
er 11 forskellige nationaliteter.
Hvad er succeskriteriet for den internationale afdeling? Lisbeth kunne oplyse, at vores mål er
110 elever, fordelt på 5 klasser. Anders kunne supplere med at vi lige nu har en lille venteliste.
Hvad med de fysiske lokaler til den internationale afdeling? Lisbeth oplyste, at de 2 nuværende
klasser er på GUL etage, men tanken er at de skal flyttes over i bygning E og være i de 2
musiklokaler, som er derover. Dette vil formentlig ske efter jul. Det er også tanken, at vi til
sommer vil åbne en klasse i overbygningen – det vil sige på GRØN etage. Og her er det
formentlig kontoret som skal flytte til en anden placering i huset.
Efter dette punkt blev der igangsat en lille aktivitet ved hvert bord:
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Hvert bord fik udleveret en stak kort indeholdende forskellige udsagn, værdier eller tiltag, som vi i
dag har på skolen. Efterfølgende var der aktiv dialog omkring bordene om udsagnene og deres
værdi for den enkelte. Det blev til ca. 10-15 minutters debat ved bordene og et
bestyrelsesmedlem var repræsenteret ved hvert bord og tog input med tilbage.
5. Fremlæggelse af revideret regnskab


v/administrativ leder Palle Munk

Palle orienterede kort og fremviste de seneste nøgletal for 2016 og med en sammenligningstabel
med nøgletallene fra år 2012 til nu.
I forhold til budgettet, er der nogle opmærksomhedspunkter som kort blev gennemgået:
-

statstilskud, og bestanddelene af dette statstilskud, og herunder koblingsprocenten.
opstart af Kochs International, herunder økonomisk ramme
renovering af villaen
nyt musiklokale grundet flytning af de internationale klasser

Palle synes at alt i alt går det bedre for skolens økonomi, som lige nu er tryg og god.
Den valgte bestyrelse er meget ansvarlige i forhold til en god økonomi og har fokus på at der også
skal være en god skole i fremtiden. Og ligeledes med nytænkning i sigte, såsom Kochs
International.
6. Valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen


Johanne Sønderlund Birn – forælder på 9. årgang – medlem af bestyrelsen siden 2008
ønsker ikke genvalg.



Linda Greve – forælder på 6. årgang – medlem af bestyrelsen siden 2014 ønsker ikke
genvalg.



Anne Birgitte Østlund – forælder i 4.a og på 7. årgang – medlem af bestyrelsen siden marts
2017 (tidligere suppleant) ønsker genvalg.

Der var på forhånd fremkommet følgende ønsker om kandidatur fra:



Eva Damsgaard Nielsen – forælder i 0.b og 2.b
Sanne S. Haase – forælder i 7y

Eva og Sanne præsenterede kort sig selv.
Efterfølgende præsenterede Anne (nuværende medlem) sig ganske kort.
Alle 3 blev enstemmigt valgt.
Bestyrelsens øvrige medlemmer er:
Henrik Gonge

børn i 2.a og på 7. årgang
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Mette Bojer Madsen

barn på 7. årgang

Tobias Løssing

børn i 3.b og 4.b

Anders Lund

barn i 1.a

7. Valg af tilsynsførende
Private skoler skal ifølge loven vælge en tilsynsførende, der vælges på skolens generalforsamling.
Vi har i dag samarbejde med Leif Vibild, der gerne vil fortsætte.
Lisbeth orienterede kort om den tilsynsførendes rolle på skolen.
Spørgsmål:
Hvordan finder man en sådan tilsynsførende? Lisbeth kunne oplyse, at Undervisningsministeriet
har en liste over alle de certificerede tilsynsførende i regionen, og ud fra den liste kan man vælge
en kandidat.
Leif Vibild blev enstemmigt valgt til posten.

8. Valg af 2 suppleanter (1 år)
To kandidater tilkendegav deres ønske om suppleant-posterne på mødet:
1.suppleant = Martin Kærup
2.suppleant = Jens Winther Jensen
Begge kandidater blev valgt.
9. Eventuelt
Hvordan kan man forbedre informationen fra bestyrelsen til forældrene?
Lisbeth kunne oplyse, at vi tidligere har forsøgt med forskellige tiltag; såsom nyhedsbreve, blogs
mv. men det kræver jo en arbejdsproces for at få denne information formidlet. Dette blev kort
drøftet – kunne årshjulet / forældreintra være en mulighed.
Ønsket er taget til efterretning.

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden.

Mødet hævet kl. 20.41 og så var der tapas….
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Godkendt af forældrebestyrelsen:

Anders Lund

Anne Birgitte Østlund

Eva Damsgaard

Henrik Gonge

Mette K. Bojer Madsen

Sanne S. Haase

Tobias Løssing

Godkendt af dirigent:

Anders Terp

4

