Referat af ordinær generalforsamling på
Ådalskolen den 23. marts 2011.
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1. VALG AF DIRIGENT
Claus Sørensen blev valgt.
Claus konstaterede, at generalforsamlingen er indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne. Han oplyste
desuden, at der ikke vil blive valg af tilsynsførende i år.

2. VALG AF STEMMETÆLLERE
Ulla Raun, Dora Lund og Peter Schroll blev valgt.

3. BESTYRELSEN AFLÆGGER BERETNING
Formanden Pia Bøg Madsen aflagde bestyrelsens beretning.
Skoleleder Ole Olsen oplyste som svar på et spørgsmål, at Odense Kommunes beslutning om at stoppe for
søskenderabat i SFO’en træder i kraft den 1. august 2011.

4. DET REVIDEREDE REGNSKAB FORELÆGGES TIL ORIENTERING
Ådalskolens årsregnskab for 2010 viser følgende hovedtal:





Omsætning
Resultat
Aktiver
Egenkapital

13,5 mio. kr.
Underskud på 82.100 kr.
20,1 mio. kr.
7,9 mio. kr.

Ole Olsen takkede bestyrelsen og personalet for god indsats i det forgangne år. Han gav udtryk for, at der
arbejdes ihærdigt og konstruktivt med tingene, og derfor ærgrede det ham også ekstra meget, at der sidst i
ledelsesberetningen i årsrapporten er oplyst et forkert resultat for året.
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Ole omtalte dispositionsbegrænsningen (en reduktion af statstilskuddet besluttet af
Undervisningsministeriet som led i Folketingets genopretning af dansk økonomi) på ca. 129.000, som
gjorde, at året 2010 sluttede med et underskud på 82.100 kr. mod et budgetteret overskud på 9.000 kr.
Ole fortalte desuden om reduktionen i satsen af, hvad de frie skoler modtager i statstilskud i forhold til
udgiften i folkeskolen. Satsen falder over de næste år med 1 %-point om året fra 75 % til 71 %.
Ole oplyste, at skolens likvide midler (ca. 2,3 mio. kr.) er fordelt på flere forskellige banker, således at der
ikke i nogen bank står mere end garantibeløbet på 750.000 kr.
En forælder spurgte til stigningen i lærerlønsomkostningen pr. årselev og til stigningen i
administrationsomkostningerne. Ole redegjorde herfor.
Der blev fra forsamlingen spurgt til budgettet for 2011. Ole svarede, at der budgetteres med et overskud på
ca. 60.000 kr.
En forælder spurgte, om nedskæringen i statstilskuddet på ca. 700.000 kr. over de kommende år kan
forventes dækket af et fremtidigt elevtal på 22 elever i hver klasse. Ole svarede, at det – med baggrund i de
for tiden kendte oplysninger – er bestyrelsens og hans opfattelse, at økonomien kan løbe rundt med et
elevtal på 22 elever i de yngste klasser og 24 elever i de ældste klasser.

5. UDTALELSE FRA SKOLENS TILSYNSFØRENDE
Skolens tilsynsførende er Kirsten Dalhøj og Henrik Lorentzen.
Kirsten fortalte om hendes og Henriks oplevelser, når de som led i deres tilsyn har besøgt Ådalskolen og de
enkelte klasser. Kirsten oplevede engagerede elever og lærere, og hun konkluderede, at Ådalskolen lever
op til de krav, der stilles til en friskole i Danmark. Som afslutning oplæste Kirsten den skriftlige udtalelse.

6. VALG AF TILSYNSFØRENDE
Kirsten Dalhøj er på valg i 2012 og Henrik Lorentzen er på valg i 2014. Der blev derfor ikke afholdt valg i år.

7. SKOLEKREDSENS VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER OG SUPPLEANTER
Der var fire kandidater til de to pladser i bestyrelsen, der skal vælges af skolekredsen.
Pia Bøg Madsen og Henrik Wenckell blev valgt.
Derefter blev generalforsamlingen suspenderet, så forældrekredsen kunne vælge to medlemmer til
bestyrelsen. Se sidst på side 3.
Efter at generalforsamlingen var genoptaget, blev Ulla Raun valgt som suppleant.

8. INDKOMNE FORSLAG
Der var ikke indkommet nogen forslag.
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9. EVENTUELT
Henrik Wenckell orienterede om processen vedr. etablering af trafikregulering ved Q8-krydset. Han mente,
at de af politiet og kommunen anbefalede ændringer vil blive etableret i løbet af foråret 2011. Morten
Vibæk kunne som supplement oplyse, at han har været med i arbejdet med at få etableret cykel/gangbroen over Assensvej. I den forbindelse havde han erfaret, at Odense Kommune fremover vil anse
firkanten, der afgrænses af Assensvej og Lettebækvej nord for Brogårdsvej, som et trafiksikkert område.
Det vil derfor formentlig blive således, at skolebørnene fremover skal opfordres til at køre via Åløkken og Åstien.
Helle Lundsgaard oplyste, at mange elever i 3. klasse er kede af, at det er obligatorisk for årgangen at
deltage i skolekoret. Hun mente, at der evt. kan spares nogle penge ved, at det ikke er et obligatorisk
skolekor.
Som afslutning på generalforsamlingen takkede Claus Sørensen og Pia Bøg Madsen de ca. 55 fremmødte for
god ro og orden.

Claus Sørensen
Dirigent

Jens V. Kierkegaard
Referent
30. marts 2011

REFERAT AF MØDE I FORÆLDREKREDSEN PÅ ÅDALSKOLEN DEN 23. MARTS 2011
Som nævnt ovenfor i forbindelse med punkt 7 blev generalforsamlingen suspenderet undervejs for at
forældrekredsen kunne vælge to repræsentanter og en suppleant til bestyrelsen.
Gertie Sørensen blev valgt som medlem for en periode på 2 år.
Jens Kierkegaard blev valgt som medlem for en periode på 1 år.
Peter Schroll blev valgt som suppleant.
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