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REFERAT FRA KOCHS SKOLES ÅRSMØDE 
TIRSDAG DEN 17. MAJ 2022 KL. 17.00 

 

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

 

1. Valg af referent 

Skolen vil anbefale skolens kontorleder Tonja Althaus som referent. Tonja blev valgt. 

 

2. Valg af dirigent 

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

indvarslet og beslutningsdygtigt i henhold til vedtægterne. 

 

3. Beretning fra forældrebestyrelsen 

• Fællesbestyrelsens beretning v/bestyrelsesformand Martin Kærup - beretningen er 
vedlagt referatet.  

 

4. Beretning fra skolelederen 

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

 

Begge beretninger vil blive oversat til engelsk, så de internationale forældre kan læse dem. 
Ligeledes vil referatet også blive oversat. 

 

Spørgsmål eller bemærkninger til begge beretninger: 

Hvordan kommer flytning af ki-afdelingen til at påvirke skolens elever? Jens kunne oplyse 
at ki-eleverne fysisk kommer tættere på RØD og GUL etage i den kommende ombygning, 
hvor det bliver en mere naturlig trafik/flow for alle. Det har været tiltrængt med et fælles FO-
mødested. 

 

Herefter blev begge beretninger godkendt. 

 

5. Fremlæggelse af revideret regnskab   

• v/revisor Morten Gade Steinmetz, Deloitte 
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Det er forældrebestyrelsen samt skolens ledelse som har ansvaret for regnskabet. 
Revisionen har pligt til at gennemgå hele skolens økonomi, og udarbejder efterfølgende en 
revisionsprotokol samt revisionspåtegning til regnskabet – og disse påtegninger er blanke 
og uden bemærkninger. 

 

Morten gennemgik efterfølgende nøgletallene for år 2017 til 2021, herunder bl.a. den 
stigende omsætning som er udtryk for et voksende antal elever på skolen samt årets 
resultat som er på kr. 3,9 mio. som er meget meget flot. Resultatopgørelse samt balance 
blev i hovedtræk gennemgået – og skolens økonomi står godt i forhold til et kommende 
byggeri. 

 

Spørgsmål eller bemærkninger til fremlæggelsen: 

Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til det fremlagte regnskab. 

 

6. Valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen 

• Martin Kærup – forælder i 2.b og 4.b – medlem af bestyrelsen siden 2019 ønsker 
genvalg. 

• Sanne S Haase – forælder i 5y og 11y – medlem af bestyrelsen siden 2017 ønsker 
genvalg 

 

Der var ikke yderligere kandidater til bestyrelsen og dermed blev begge efterfølgende 
enstemmigt valgt. 

 

Bestyrelsens øvrige medlemmer er: 

  

 Henriette B Andreasen børn i 2.b og 9. årgang 

Lotte Kåe Skovdal børn i 2.a, 4.a og 6. årgang 

 Ida Kircher  børn på 6. årgang og 9. årgang 

Johanne Munch Nielsen barn i 4.a 

 Thor C Jonasen barn i 1.a  

 

7. Valg af 2 suppleanter (1 år) 

De to tidligere suppleanter tilkendegav på mødet at de begge ønsker at forsætte deres 
suppleant-poster. Der var ikke yderligere kandidater på mødet, så følgende blev: 

 

- Birgitte Carla Nielsen fortsætter som 1. suppleant 
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- Louise Lottrup  fortsætter som 2. suppleant 

  

Begge kandidater blev enstemmigt valgt igen. 

 

8. Indkomne forslag 

Der er ikke indkommet nogle forslag. 

 

9. Valg af tilsynsførende 

Som fri grundskole / privat skole skal Staten holde øje med vores måde at drive skole på. 

Og det gøres ved at der vælges en certificeret tilsynsførende til dette opsyn. En 

tilsynsførende laver derefter observationer i klasserne og deltager i forskellige møder og vil 

efterfølgende kunne give jer – forældre - en sikkerhed for vores arbejde. 

Steen Verner Thomsen har været tilknyttet skolen som tilsynsførende, og skolen indstiller 

derfor Steen til at være den fremtidige tilsynsførende igen. Steen er certificeret til både at 

varetage eftersyn af den danske afdeling og den internationale afdeling. Og Steen vil gerne 

opstille igen. 

Steen blev enstemmigt valgt. 

 

10. Eventuelt 

Intet under dette punkt. 

 

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden. 

Jens takkede for det dejlige møde og tak til Morten (dirigent) for at tage tjansen som 

dirigent igen. Og også en stor tak til Morten (revisor) for at guide os igennem økonomiens 

verden.  

Så er der tid til lidt traktement og efterfølgende vil der blive arbejdet i workshops – så det 

officielle årsmøde afsluttes nu. 

 

 

Mødet hævet kl. 18.01!  
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Godkendt af forældrebestyrelsen: 

 

  

Henriette Bisgaard Andreasen 

 

  

Ida Kirchner 

 

  

Johanne Munch Nielsen 

 

  

Lotte Kåe Skovdal 

 

  

Martin Kærup 

 

  

Sanne S. Haase 

 

  

Thor Clasen Jonasen 

 

 

Godkendt af dirigent: 

 

  

Morten Rüdevald 


