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Runegaards Allé 30 
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Generalforsamling 2019   “Udsigten” 23.feb 2019 

 
 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse af Skolekredsens regnskab til godkendelse 

4. Eventuelle forslag fra medlemmerne 

5. Godkendelse af budget 2019, samt fastsættelse af kontingent 2019 

6. Beretning fra Ulrik om skolens tilstand og visioner 

7. Valg af nye medlemmer til Skolekredsens bestyrelse 

8. Valg af medlemmer til skolens repræsentantskab 

9. Valg af revisor samt revisorsuppleant 

10. Eventuelt 

 
 
1. Valg af dirigent 
Wilbert van der Meer blev valgt. 
 
Han kunne konstatere at generalforsamlingen ikke helt var rettidigt indkaldt med 4 ugers varsel, men dog 
var der sendt et varsel ud inden jul, så dirigenten foreslog at generalforsamlingen blev afholdt – især fordi 
fremmødet var fremmøde godt. Generalforsamlingen blev godkendt og ligeledes indkaldelsen.  
Annette Andresen meldte sig som referent. 
 
2. Formandens beretning 
Stine Marholt gennemgik hvad skolekredsen laver I løbet af året. Skolekredsens bestyrelsesarbejde har I 
2018 har bl.a. støttet op om introdag, udendørs praktiske opgaver på arbejdsdag, sommermøde for nye 
elever og nuværende, skoleafslutning, Tour de Baunehøj, åbent hus for kommende elever med masser af 
besøgende, samt fotografisk dokumentation og et enkelt foredrag for forældre… 
Der var ingen yderligere kommentarer eller bemærkninger til formandens beretning. 
 
3. Fremlæggelse af skolekredsens regnskab til godkendelse ved Inger Klindt Jensen 
Christina Svendsen- kasserer. 
Godkendt. 
 
202 medlemsskaber, herunder forældre og elever. 
Indtægter 32.600 kr. 
Udgifter 27.884 kr.  



 
 
 
 
 
 

Årsresultat 4.716 kr. 
Formue er 55.023 kr. 
Kassebeholdningen pr 31/12-2018 er 59.282,96 kr. 
 
4. Eventuelle forslag fra medlemmerne 
Der er ikke indkomne forslag på dagsordenen, så andre eventuelle forslag kommer under evt. 
 
5. Godkendelse af budget 2019, samt fastsættelse af Kontingent 
Skolekredsbestyrelsen fortsætter planlagt Årskrøniken 2018 tilskud på kr. 20.000  
(skolekredsen har tidl. Sponsoreret egetræer til alléen, musikinstrumenter, buske, flag og der er planlagt 
oversigtskort etc.) 
Der er lige nu et årsresultat overskud på 7,300 kr., som kan anvendes til et formål. 
Kontingentet er fortsat på kr. 200 pr. år. 
Godkendt. 
 
6. Beretning fra forstander Ulrik Groos Iversen.  
Talen omhandlede skolens tilstand og skolens visioner for fremtiden 
Tak til Ulrik for fyldestgørende beretning. 
Efter talen var der kommentarer med inputs og spørgsmål til skolens fremtidige visioner, her blev der lagt 
vægt på samarbejdet mellem skolens lærere og skolens bagland. I den forbindelse er det vigtigt at huske 
at folk fra såvel skolekredsen og repræsentantskabet gerne må komme med forslag. 
 
7. Valg af nye medlemmer til skolekredsens bestyrelse 
Henrik Ørslev berettede hvad vi laver I Skolekredsbestyrelsen. Vi mødes 4 gange årligt og planlægger ca. 5 
arrangementer i løbet af efterskole året, som vi også deltager i.  
 
NYE 
Bente Søndergaard 
Anja Sebak 
Rikke Olsen - Suppleant 
 
GENVALG 
Annette Andresen 
Henrik Ørslev 
 
Hjælpende hænder 
Skolekredsen opfordrede til at skrive sig på en liste, fordi vi har brug for ekstra hjælpende 
hænder til flere af arrangementerne. 
Vi takker dem som tilmeldte sig, og lover at I kommer til at høre fra os. 
 
 
8. Valg af medlemmer til skolens repræsentantskab 
Et repræsentantsskabs medlem deltager i 1 et møde årligt og generalforsamlingen, altså et 
overkommeligt job. 
Repræsentantskabet udgør 27 medlemmer, hvor bestyrelsen er en del af disse og er på 9 
personer, som vælges for en 3 årig periode. Én gang årligt lægger repræsentantskabet en 
ideologisk linie for skolen og udpeger skolens bestyrelse. 
 



 
 
 
 
 
 

UDGÅR 
Katrine Arnkjær 
Jakob Leino   
Martin Andersson 
 
PÅ VALG 
Svend Åge Laxager 
Mette Jehrbo 
Bent Raben 
Katrine Arnkjær – genopstiller ikke 
Kåre Bjerkø 
Jakob Leino  – har ikke hørt fra - genopstiller ikke 
Mie Finken  
Martin Andersson – har ikke hørt fra 
Wilbert Van der Meer  
 
VALGT 
Rikke Olsen  (fagforening bestyrelse og forælder til nuværende elev) 
Palle  Kristensen (lærer på BHE og ADHD skole) 
Ulrich Dan (forælder til nuværende elev)  
 
SUPPLEANT 
Anja Sebak (foreningserfaring  og forælder til kommende elev) 
 
VALG AF REVISOR SAMT REVISOR SUPPLEANT 
Jens Kjems ønsker at genopstille som revisor.  
 
REVISOR SUPPLEANT 
Birgit Veliin genopstiller som Suppleant. 
 
9 Eventuelt 
Husk den 27. april er der møde I repræsentantsskabet.  
 
Tak fordi I kom.  
/ Annette / 23. Februar 2019 
 


