Årsmødet den 9. oktober 2018

REFERAT FRA KOCHS SKOLES ÅRSMØDE
TIRSDAG DEN 9. OKTOBER 2018 KL. 18.45
Årsmødet startede op med en fælles sang - vores dejlige skolesang – og det lød helt
fantastisk.
Herefter bød Lisbeth velkommen til årsmødet, hvorefter forældrebestyrelsen præsenterede
sig.
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 Mette Bojer Madsen beretningen er vedlagt referatet.

Spørgsmål:
Hvordan kan vi eventuelt gøre skolen mere bæredygtig? Vi har tidligere talt om at blive bedre
til at inddrage de forældreressourcer som vi har på skolen til løsning af forskellige opgaver.
Måske dette kunne være en opgave – er taget til efterretning.
Der er meget byggeri omkring skolens omkringliggende arealer, hvilken betydning har det
eventuelt for de store elever? Dette har vi ikke en konkret løsning på, men naturligvis er
udearealerne med i vores overvejelser, når vi planlægger byggeri.
4. Beretning fra skolelederen


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

Ingen spørgsmål til denne beretning.
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Herefter dialog med udgangspunkt i Jens Andersens oplæg – det vil sige at årsmødet kort
blev suspenderet.

5. Fremlæggelse af revideret regnskab


v/administrativ leder Palle Munk

Palle orienterede kort om følgende:
-

Bestyrelsens opgave
Selvejende institution og dens betydning
Indtægter, hvor kommer de fra
Udgifter, hvad bruger vi
Økonomiske prioriteringer

Herefter blev nøgletal for 2017 gennemgået:
Indtægter

44.145 tkr.

Udgifter

43.212 tkr.

Overskud

933 t.kr

Egenkapital

7.387 t.kr.

6. Valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen


Mette Bojer Madsen – forælder på 8. årgang – medlem af bestyrelsen siden 2014
ønsker genvalg.



Henrik Gonge – forælder i 3.a og på 8. årgang – medlem af bestyrelsen siden 2015
ønsker genvalg.

Der er ikke fremkommet ønsker om kandidatur forud for årsmødet og heller ikke på selve
mødet.
Begge blev derfor enstemmigt valgt.
Bestyrelsens øvrige medlemmer er:
Tobias Løssing

børn i 4.b og 5.b

Anders Lund

barn i 2.a

2

Årsmødet den 9. oktober 2018

Anne Birgitte Østlund

børn I 5.a og 8. årgang

Sanne S. Haase

børn i y1 og y8

Eva Damsgaard Nielsen børn i 1.b og 3.b
7. Valg af tilsynsførende
Private skoler skal ifølge loven vælge en tilsynsførende, der vælges på skolens
generalforsamling.
Anders orienterede kort om den tilsynsførendes rolle på skolen.
Bestyrelsen vil gerne foreslå at vi vælger Lone Greve som tilsynsførende for vores danske
afdeling.
Lone deltog på årsmødet og orienterende kort om hendes faglige baggrund.
Vi har i dag samarbejde med Steen Verner Thomsen for vores internationale afdeling.
Steen vil gerne fortsætte.
Efterfølgende blev begge enstemmigt valgt.
8. Valg af 2 suppleanter (1 år)
To kandidater tilkendegav deres ønske om suppleant-posterne på mødet:
1.suppleant = Martin Kærup

barn i 1.b

2.suppleant = Hanne Christina Fiig

børn i 0.b og 3.b

Begge kandidater blev valgt.
9. Indkomne forslag
Tobias Weltzer havde valgt at sende en substitut Tora Sefeldt, da han selv var forhindret i at
deltage. ”Kochs Lusekampagne” skal ses som et ønske om en samlet kampagne omkring
bekæmpning af lus.
Dette forslag blev drøftet og der blev bl.a. udtrykt bekymring for hvad vi beder lærerne og
skolen om for at kunne udføre denne opgave.
Tora Sefeldt stillede et ændringsforslag, der blev sat til afstemning og godkendt af
årsmødet.
Det vedtagne forslag lyder ”Kochs Skole vil gennemføre en ikke nærmere defineret
kampagne for at gøre forældrene opmærksomme på problemet med lus. Kampagnen kan
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fx kobles op på den årlige lusedag, hvor der fra centralt hold udsendes materiale til skolerne,
der kan videresendes til forældrene på Forældreintra.
10. Eventuelt
Intet under dette punkt.

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden.

Mødet hævet kl. 20.31
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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
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