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REFERAT FRA KOCHS SKOLES ÅRSMØDE 
TORSDAG DEN 8. OKTOBER 2020 KL. 19.00 

 

Jens bød velkommen til årsmødet og håber vi får en hyggelig aften sammen ☺ 

 

1. Valg af dirigent 

Morten Rüdevald (tidligere forælder) blev valgt. Morten konstaterede, at årsmødet var lovligt 

indvarslet og beslutningsdygtigt i henhold til vedtægterne. 

 

2. Valg af referent 

Tonja Althaus blev valgt. 

 

3. Beretning fra forældrebestyrelsen 

• Fællesbestyrelsens beretning v/bestyrelsesformand Henrik Gonge -  beretningen er 
vedlagt referatet.  

 

4. Beretning fra skolelederen 

• Skolelederens beretning v/skoleleder Jens Degn - beretningen er vedlagt referatet.  

 

Spørgsmål til begge beretninger: 

Hvordan går det med vores elever efter at de har forladt skolen? Og som der ikke kan laves 
Cepos-målinger på? 

Der fremkommer hvert år en opgørelse fra kommunen, som skitserer placering samt 
gennemførelse af en videregående uddannelse af de elever som forlader Kochs Skole, og 
ud fra disse tal kan vi se, at vi har en af byens højeste gennemførelsesprocenter – så det er 
jo gode tegn. Så betyder det jo, at vi guider dem den rigtige vej.  

Vi har jo et godt samarbejde med Aarhus Katedralskole og de giver udtryk for at vores elever 
ligger på et godt fagligt niveau og at de helt sikkert shiner, når der er debatter – og hvor de 
er meget engageret. 

Det kunne være interessant at tage kontakt til ungdomsuddannelserne for at undersøge 
nærmere og ligeledes kunne det også være interessant at få kontakt til nogle tidligere elever 
for at høre om deres forløb efter skoletiden. Det noteres hermed. 

 

En forælder kunne oplyse at man kan købe sig til forskellige udtræk via Danmarks Statistik, 
hvis man eventuelt ville lave en analyse af en tilfældig årgang. 
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Et sådant udtræk koster omkring kr. 10-15.000. Det er hermed noteret. 

 

Efter spørgerunden takkede Jens de bestyrelsesmedlemmer, som ikke længere ønsker 
genvalg, for deres fantastiske arbejde og indsats i FB. 

 

Herefter blev der afholdt en forplejningspause med dejlige sandwichs ☺ 

Og så gik årsmødet i gang igen… 

 

5. Fremlæggelse af revideret regnskab   

• v/revisor Klaus Tvede-Jensen, Deloitte 

 

Klaus præsenterede sig kort og kunne oplyse at han har været skolens revisor i ca. 10 år og 
at det er første gang, at han er til stede til årsmødet. 

 

Regnskabet 

Regnskabet er godkendt og ministeriet har også godkendt regnskabet. Hvis man har 
interesse i skolens regnskab, så er det en ”lille” sag på 35 sider og fyldt med nøgletal. Fra 
ministeriets side er nøgletal det nye hotte. Et nøgletal er fx overskud i forhold til antallet af 
elever. Eller varmeudgifter i forhold til antal elever (dog ikke i friskole-verdenen). 

 

Konklusion på revision 

Revisorer har ikke så store frihedsgrader mere, og man kan kun fremkomme med eventuelle 
påtegninger under ”konklusion på revision”. Men hvis vi som revision selvfølgelig 
konstaterer fejl i regnskabet, så har vi forpligtigelse til at oplyse om denne fejl. Til 
bestyrelsen udarbejdes der et revisionsprotokollat - en lille sag. Men alt er heldigvis i 
skønneste orden. 

 

Gennemgang af resultatopgørelsen, herunder statstilskud, koblingsprocent, skolepenge mv. 

Hvis man sammenligner Kochs Skole med andre skoler, har vi højere indtægter pr. elev og 
højere omkostninger pr. elev nemlig undervisning. Vi har rigtig mange bygninger i forhold til 
andre skoler. Der er dog ét sted, hvor vi adskiller os - vi har langt færre renteudgifter - 
prioritetsgæld - og det er godt og viser samtidig også at vi er en gammel skole. 

Formålet er ikke at vi skal give overskud - alt skal bruges til eleverne - og vi skal kunne betale 
vores regninger. 

 

Herefter blev AKTIVER og PASSIVER gennemgået og til sidst PENGESTRØMSOPGØRELSEN, 
som er en hver revisors favoritside, da den viser årets bevægelserne i de penge, som 
kommer ind, og de penge som bliver forbrugt.  
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Efterfølgende var der stor TAK for en sjov fremstilling af regnskabet. 

 

6. Valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen 

• Anne B Østlund – forælder på 7. årgang – medlem af bestyrelsen siden 2017 ønsker 
ikke genvalg. 

• Eva Damsgaard Nielsen – forælder i 3.b og 5.b – medlem af bestyrelsen siden 2017 
ønsker ikke genvalg. 

• Kamilla Gumede – forælder på 8. årgang – medlem af bestyrelsen siden august 2020, 
som suppleant for Mette B. Madsen – ønsker ikke genvalg. 

• Rasmus Munch Overgaard – forælder i 4.b og på 8. årgang – medlem af bestyrelsen 
siden 2019 ønsker at udtræde af bestyrelsen før tid. 

• Sanne S Haase – forælder i y3 og y10 – medlem af bestyrelsen siden 2017 ønsker 
genvalg. 

 

Der er fremkommet ønsker om kandidatur forud for årsmødet af følgende: 

 

- Thor Clasen Jonasen – forælder i 0.a 
- Henriette Bisgaard Andreasen – forælder i 1.b og på 8. årgang 

 

Der skal som noget særligt i år vælges i alt 5 repræsentanter til bestyrelsen og med 
forskellige valgperioder: 

 

o 3 medlemmer med en valgperiode på 3 år. 
o 1 medlem med en valgperiode på 2 år. 
o 1 medlem med en valgperiode på 1 år. 

 

Nævnte kandidater, som er i spil til et eventuelt valg, præsenterede sig efterfølgende på 
årsmødet. Og de er: 

 

- Sanne Haase – forælder i y3 og y10 
- Thor Clasen Jonasen – forælder i 0.a 
- Henriette B Andreasen – forælder i 1.b. og på 8. årgang 
- Louise Lottrup – forælder i 1.a og 3.a 
- Lotte Kåe Skovdal – forælder i 1.a, 3.a og 5.a 

 

Alle blev derefter enstemmigt valgt og forlod kort mødet for at udføre lodtrækning i forhold 
til valgperiodernes længder, da der ikke kunne opnås enighed om dette. 

Lodtrækningen gav efterfølgende følgende resultat. 
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VALGPERIODE på 3 år 

Dette blev Thor, Henriette og Lotte. 

 

VALGPERIODE på 2 år 

Dette blev Sanne. 

 

VALGPERIODE på 1 år 

Dette blev Louise. 

 

Bestyrelsens øvrige medlemmer er: 

  

 Henrik Gonge barn i 5.a 

 Martin Kærup børn i 1.b og 3.b  

 

7. Valg af 2 suppleanter (1 år) 

To kandidater tilkendegav deres ønske om suppleant-posterne på mødet: 

 

Johanne Munch Nielsen som blev 1. suppleant 

Anders Lund som blev 2. suppleant 

  

Begge kandidater blev valgt. 

 

8. Indkomne forslag 

Der er ikke indkommet nogle forslag. 

 

9. Eventuelt 

Tidligere årsmøder har ofte været krydret med nogle indslag, det manglede lidt i år. Det 

kunne hertil oplyses, at det jo desværre ikke kunne lade sig gøre i år på grund af Covid-19. 

 

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden. 
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Jens takkede for det dejlige møde og glæder sig til samarbejdet med de nye medlemmer i 

bestyrelsen 😊. 

 

 

 

Mødet hævet kl. 20.51!  
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Godkendt af forældrebestyrelsen: 

 

  

Henriette Bisgaard Andreasen 

 

  

Henrik Gonge 

 

  

Lotte Kåe Skovdal 

 

  

Louise Lottrup 

 

  

Martin Kærup 

 

  

Sanne S. Haase 

 

  

Thor Clasen Jonasen 

 

 

Godkendt af dirigent: 

 

  

Morten Rüdevald 


