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Referat af generalforsamling på Enghaveskolen den 11. april 2018
1.

Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

Mads Sommerlund valgt til dirigent. Hanne Kok valgt til referent. Henrik Søder og Søren Kristensen
valgt til stemmetællere.
2.

Bestyrelsen aflægger beretning

Mette Tørslev aflagde beretning.
Spørgsmål fremme om opsparing til lejrskole, at vi ikke må glemme den gode ånd der er, når man i
fællesskab skal skrabe penge sammen. Mette præciserer at det ikke handler om den opsparing til
9.kl.’s udveksling, men de årlige lejrskoler, hvor man normalt betaler et engangsbeløb når lejr’en er.
Derudover også en tak til Anna Ilum og et velkommen til Dorthe Magaard.
3.

Skoleleder aflægger beretning

Lisbeth Larsen aflagde beretning
En undrer sig over, at SFO’en ikke bliver nævnt i de to beretninger, og har ønsker fremme om, at man
fremadrettet har fokus på indskoling og SFO, i lighed med det mellemtrinnet, og tidligere udskoling, har
været igennem.
4.

Den tilsynsførendes rapport

Bent Hansen aflagde tilsynsrapporten.
5.

Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering

Resultatopgørelse med årets resultat på 787.095 og balance gennemgået.
Øget statstilskud, øget elevtal. Budgetforskel ligger i bygge investeringer ej gennemført, mindre
forbrugsudg. (varme, vand og el), ej optaget lån, lønbuffer ikke brugt.
Byggeriets ramme på 3,4 mill. er overholdt, der er brugt 3,2mill. Derudover er der investeret en del i IT,
bestyrelsen har valgt at lease tavler, ipads og pc’er, for at have mulighed for at spare likviditet op til det
næste byggeri af hus 2 (2./3.kl.)
Budget 2018 lander på 432.002, i forhold til årets resultat, er det bl.a. den årlige leasing-ydelse, der gør
at budgettet er lavere.
En forælder spørger til stigning i lønudgift på budget 2018 i forhold til 2017, hvilket besvares med
generel lønstigning, lønbuffer og 2-lærertimer
Der spørges ind til koblingsprocenten, at det tidligere er nævnt, at den er faldet. Statstilskuddet er i dag
på niveau med tidligere, men vi har også jævnt flere elever, som påvirker statstilskuddet positivt.
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6.

Forældrekredsens valg af et medlem til bestyrelsen

Jens Dahl Rasmussen ønsker at opstille og er herefter valgt.
7.

Skolekredsens valg af to medlemmer til bestyrelsen

Mette Tørslev og Peter Thor-Andersen genopstiller og er herefter valgt.
8.

Forældrekredsens valg af suppleant til bestyrelsen

Gitte Haslund opstiller som suppleant og er herefter valgt.
9.

Skolekredsens valg af suppleant til bestyrelsen

Niels Malmmose Askjær opstiller som suppleant og er herefter valgt.
10.

Behandling af indkomne forslag

Ingen
11.

Evt.

En forælder opfordrer til at man kombinerer generalforsamlingen med et elevarrangement, så man
opnår et større fremmøde. Forslag tages med til evaluering.
Herefter afsluttes årets generalforsamling. Mette Tørslev takker Mads Sommerlund for hans hverv som
dirigent og takker ligeledes Søren Ploug-Sørensen for hans mange års arbejde i bestyrelsen.
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Dirigent, Mads Sommerlund

Referent, Hanne E. Kok
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