Generalforsamling på Ådalskolen, onsdag den 18. marts 2015
1. Valg af dirigent

Henrik Wenckell forklarede baggrunden for, Henrik Lorentzen ikke kan være til stede i år.
Bestyrelsen vælger derfor at pege på bestyrelsesmedlem Pia Berg, hvilket vedtægterne
giver mulighed for. Det blev vedtaget af generalforsamlingen.
Teknisk set var Pia Berg derfor ikke en del af bestyrelsen under generalforsamlingen.

2. Valg af referent
Claes Drud blev valgt
3. Valg af tre stemmetællere
Dorthe, Marianne og Søren blev valgt
4. Bestyrelse aflægger beretning
Henrik aflagde bestyrelsens beretning for det forgangne bestyrelsesår. Beretningen blev
taget til efterretning
Der blev stillet spørgsmål til, hvad der skal ske med Visionstræet nu, og hvorfor, det er
den nye bestyrelse, der skal godkende Visionstræet. Henrik Wenckell forklarede, at
medarbejderne også skal sige god for Visionstræet, og da det først sker efter
generalforsamlingen, vil det være den til den tid siddende bestyrelse, der skal godkende
det.
Bo Busk Madsen forklarede, hvorfor det bestemt ikke bare kommer til at hænge til pynt, og
at det bl.a. skal bruges i bestræbelserne på at søge midler hos fonde m.m.
4. Den reviderede årsrapport fremlægges til orientering
Per Mørk fremlagde årsrapporten, og startede med at konstatere, at revisionen ikke har
kommentarer til den.
Et overskud lidt under, hvad der foreskrives på 3,5%, men dog stadig tilfredsstillende.
Årsagen skal bl.a. ses i faldende tilskud, der nu er nede på 71%.
Egenkapitalen er steget en smule som følge af overskuddet.
Langfristet gæld faldet, hvilket er positivt.
Den ekstra klasse mini SFO vil bidrage positivt til regnskabet.
Der blev stillet spørgsmål til indtægter contra udgifter særligt ifm den ekstra mini SFO,
fordi man undrede sig over, det ikke havde den store effekt på det budgetterede overskud
for 2015. Karsten Andreasen redegjorde for, at der følger mange udgifter med.
En forælder undrede sig over skolens almene tilstand, og at der ikke er sket en løbende
forbedring og vedligehold. Der blev orienteret om, at der nu er udarbejdet en 5 årig
vedligeholdelsesplan for både ude og inde, hvilket der ikke tidligere har været, og det bl.a.

er årsagen til skolens tilstand.
Det blev ligeledes forklaret, at det beskedne budgetterede overskud for 2015 også skyldes
en egenfinansiering af ny asfalt på p-pladsen.
Der blev ifm. p-pladsen opfordret til at tænke indretning af pladsen grundigt igennem, så
man kan undgå nogle af de farlige situationer, der ofte opstår, og samtidig på det
kraftigste opfordret til, at alle parkerer på de dertil indrettede p-båse.
Henrik Wenckell sluttede af med at forklare, hvad betydningen af faldende tilskud har for
skolen. Både det %-vise fald i tilskud men samtidig også af folkeskolens faldende tilskud.
Så vi rammes dobbelt.
5. Udtalelse fra skolens tilsynsførende Ellen Lykke Nielsen
Ellen redegjorde for, hvad det er, hun fører tilsyn med, og hvordan hun gør det.
Hun ført tilsyn 11 gange i det forgangne år, og er en dag i hver klasse, så hun får et godt
indblik i skolens tilstand.
Hun overværer også skolekomedie og projektfremlæggelse.
Skolens årsplaner sammenholdes med, hvad hun læser på skolens hjemmeside, og
konstaterer, at skolen lever op til kravene.

6. Skolekredsens valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
På valg var:
Henrik Wenckell, der modtager genvalg
Anne Grete Pilgaard, der ikke modtager genvalg
Bestyrelsen opfordrede kvinder til at stille op.
Generalforsamlingen suspenderes
Ønskede at stille op: Henrik Wenckell
Helle Lundsgaard
Pernille Friis
Bo Busk Madsen
Valgt blev:

Henrik Wenckell
Helle Lundsgaard

7. Forældrekredsen vælger 1 bestyrelsesmedlem.
På valg var:
Bo Busk Madsen, der modtager genvalg
Bestyrelsen opfordrede igen kvinder til at stille op.
Ønskede at stille op: Bo Busk Madsen
Pernille Friis

Valgt blev:
Bo Busk Madsen
Generalforsamlingen genoptages
8. Valg af suppleant for skolekredsen og en suppleant for forældrekredsen
Valgt blev:
Pernille Friis og Brian Nielsen
9. Indkomne forslag
Bestyrelsen har ikke modtaget forslag inden for fristen den 1. februar 2015.

10. Evt.
Der er ønske om at se dagsorden og bestyrelsesreferater på intra. Karsten Andreasen
gjorde opmærksom på, det ligger på hjemmesiden
Spørgsmål om bestyrelsen arbejder alene i udvalgene eller om man gør brug af forældres
ressourcer? Henrik Wenckell redegjorde for, at man ofte gør brug af forældres ressourcer.
Opfordring fra bestyrelsen om, at forældre byder ind med hjælp og ressourcer for at bringe
skolen videre. En ressource emnebank har tidligere været nævnt på forældremøder.
Hvad arbejdes der med af pædagogiske tiltag? Karsten Andreasen redegjorde for de
forskellige ting, skolen arbejder med. Man kigger meget på, hvad der er oppe i tiden, og
om der er emner, man kan bruge på Ådalskolen.
Er sundhed og alkoholpolitik bygget ind i Visionstræet? Sundhed er i høj grad en del af
Visionstræet i form af ønske om bevægelse og cykling til skole m.m. Alkohol er ikke
direkte, men skolen accepterer ikke alkohol.
I forlængelse af debatten om skolens økonomi gjorde Karsten Andreasen opmærksom på,
at den kan påvirkes af sponsoraterne. De vil få betydning for, hvad der kommer til at ske
på skolen fremadrettet – og ikke mindst hvornår.
Skolepengene er afstemt efter, hvad bestyrelsen vurderer er det rigtige niveau. Ådalskolen
skal være et sted for alle, og ikke som på andre friskoler i byen, hvor beløbet er noget
højere.
Der blev ytret ønske om at visualisere, hvad det er generalforsamlingen indeholder, og
lade skolelederen komme med indlæg om skolen.

Dirigentens underskrift: _____________________________________________________

