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Referat fra generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josef Skole 

Afholdt den 6. oktober 2015, kl. 17.00 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår Simon Gjedde) 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Forelæggelse af regnskabet 

4. Orientering af tilsynet 

5. Valg 

a. valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. § 4, stk. 1.1, 

b. valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. § 4, stk. 1.3, 

c. valg af suppleanter, jf. § 4, stk. 1.4, 

d. valg af tilsynsførende,  

e. valg af revisorer og revisor suppleant 

6. Indkomne forslag 

7. Eventuelt 

 

Ad punkt 1 

Formand Morten K. Pedersen bød velkommen til forsamlingen og udtrykte glæde over så mange fremmød-

te. 

Bestyrelsen har foreslået formand for skolens bestyrelse Simon Gjedde som dirigent for generalforsamlin-

gen. Der var ingen indvendinger eller alternative forslag, så Simon Gjedde blev enstemmigt valgt. 

Simon Gjedde takkede for valget og spurgte, om der blandt forsamlingens deltagere var ønske om, at der 

ønskedes oversat til engelsk. Det var der ikke, hvorfor generalforsamlingen vil blive gennemført på dansk. 

Med hensyn til generalforsamlingens lovlighed bemærkede Simon Gjedde at generalforsamlingen i henhold 

til vedtægterne burde have været afholdt i september, og han spurgte derfor, om der blandt forsamlingens 

deltagere var nogle, der ønskede at gøre gældende at generalforsamlingen ikke kunne gennemføres. Dette 

var ikke tilfældet. 

Michael Hartvig blev valgt til referent. 

Christina G. Madsen og Helle Groth Christensen blev valgt til stemmetællere. Der blev overgivet 2 fuldmag-

ter til formanden. 

Ordet blev herefter givet til foreningens formand. 
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Ad punkt 2 

Morten berettede dels om det arbejde, der har været i skolens bestyrelse, dels de aktiviteter, som foræl-

dreforeningen har stået for i det sidste år. 

Arbejdet i skolebestyrelsen 

1. I det forgangne år har der været brugt en del tid på byggeprojektet, som har været fulgt meget tæt. 

Byggeprojektet blev vel overstået og det blev holdt inden for budget. Alt i alt et succesrigt projekt. 

2. I takt med skolens vækst og ikke mindst herunder væksten i den internationale afdeling på Skt. Jo-

sef har der været fokus på udviklingen. Forældrene har vist stor interesse herfor.  Både med hensyn 

til om skolens vækst har forløbet godt, og med hensyn til den internationale afdelings indvirkning 

på den danske del. 

Formanden fremhævede, at det er vigtigt med integration mellem de to afdelinger, og børnene på 

skolen kan opnå noget positivt ved dette. 

3. Medlemmerne af forældreforeningens bestyrelse, som også er medlem af skolens bestyrelse, har 

været på temadag med skolens bestyrelse en lørdag i januar. Temaet for dagen var den værdibase-

rede skole, og der var nogle gode diskussioner. Værdier og formål kan ses på skolens hjemmeside. 

Aktiviteter i forældreforeningens regi 

Først og fremmest har vi i december afviklet vores traditionsrige banko. I 2014 var det så stor en succes, at 

vi blev helt overrumplet. Der var ikke bankoplader nok, så nogle måtte gå forgæves. Det vil bestyrelsen 

råde bod på i år og købe flere bankoplader. 

En fredag i juni havde vi instruktører fra Gerlev Legepark på besøg, hvor der blev leget gamle lege i skole-

gården. Arrangementet har vi haft nogle gange tidligere. Det var godt besøgt, men det var mest indsko-

lingsbørnene, som var med, selvom legene henvender sig til alle legesyge. 

Herudover har vi haft en række ansøgninger om tilskud. Disse blev nævnt, se regnskabet for mere specifik-

ke oplysninger. Dog har der været enkelte ansøgninger, som bestyrelsen har givet afslag på. 

Formanden reklamerede endvidere for det kommende velgørenhedsarrangement, som afvikles lørdag d. 7. 

november 2015. Børnene på skolen skal rejse penge til Reach for Change, og forældrestøtte er en væsentlig 

forudsætning for succes. Tine Gregory fra International afdeling har blandt andet brug for brugte bøger, 

legetøj, oplevelsesgaver, gavekort osv. Formanden opfordrede til at komme med bidrag og evt. hjælpe til. 

Til sidst takkede Morten Tine Remien (ikke tilstede) for hendes indsats i forældreforeningens bestyrelse de 

seneste to år, Torben Stevold (ikke tilstede) for sin indsats i forældreforeningens og skolens bestyrelse si-

den 2009 samt Helle Groth Christensen for sin indsats i forældreforeningens bestyrelse siden 2010 og hertil 

de to sidste år også i skolens bestyrelse. 

Der blev spurgt til valget af velgørenhedsorganisation. Denne støtter både danske børn og børn i udlandet. 

Der blev endvidere spurgt til mere information omkring velgørenhedsugen fra skolen. Thorsten Dyngby 

oplyste, at der i starten af denne uge er lagt information på opslagstavlen på Forældreintra. Arrangementet 

er planlagt fra kl. 9.30 – 12.00 på dagen, og børnene skal møde på skolen kl. 9.00. Sidst der blev holdt et 

lignende arrangement for 2 år siden var der ca. 3.000 besøgende, og der blev indsamlet lidt over 100.000 
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kr. Der er tradition for at bedsteforældre og anden familie deltager. Thorsten Dyngby oplyste endvidere, at 

der samme dag vil være gamle elevers træf på skolen. 

Der blev spurgt til, hvor referatet bliver offentliggjort, og det blev oplyst, at det vil ske på forældreforenin-

gens hjemmeside. Det vil også kunne blive distribueret via Forældreintra. 

Der ønskes mere information på engelsk, og gerne af referatet. 

Formandens beretning blev herefter vedtaget. 

Ad punkt 3 

Kasserer Michael Hartvig fremlagde regnskabet og gennemgik det kort. 

Det blev herefter vedtaget. 

Ad punkt 4 

Thorsten Dyngby redegjorde kort for reglerne for tilsyn. I dag er kravet om tilsyn afskaffet, og der skal i 

stedet være en selvevaluering. 

Skt. Josef har dog valgt at beholde tilsynet, hvor skolen anvender tilsynsførende Lars Frank Jørgensen, som 

er ansat ved kommunen og samtidig certificeret. 

Han var på skolen i sidste uge og mandag i denne uge. I år har han valgt at fokusere på engelsk samt sam-

fundsfag, historie og religion. Der kommer en rapport senere, som så kan ses på skolens hjemmeside. 

Der blev spurgt til tilsynet både gælder den danske og den internationale afdeling. Tilsynet har denne gang 

været i den danske afdeling, men til næste år vil der også komme fokus på den internationale afdeling samt 

10. kl. 

Den internationale afdeling er allerede underlagt tilsynet fra University of Cambridge. Denne foregår dog 

ikke fysisk på skolen. De er mere interesseret i eksaminerne for her kan man dumpe. 

Ad punkt 5 

Simon Gjedde fortalte indledningsvist om skolebestyrelsens arbejde. Der holdes 6 møder om året. Hver 

gang fra kl. 17-19, hvor der først spises lidt mad sammen inden selve mødet går i gang. 

Skolen skal mere ses som virksomhed og bestyrelsen blander sig ikke i den daglige drift. Det er skolens le-

delse, der har ansvaret. 

Bestyrelsen har mere fokus på økonomien, og hertil skal siges, at Skt. Josef skole har en god økonomi. Fo-

kus er ligeledes missioner og værdier samt de strategiske linjer på den lange bane. 

Hvert år i januar er der en temadag, hvor bestyrelsen blandt andet har nogle af førnævnte emner på dags-

ordenen.  

Der var 5 kandidater stillet op til posterne i skolens bestyrelse. 

Underpunkt 5, a: Helle Midskov og Jan Gram-Hansen blev valgt til forældreforeningens og skolens bestyrel-

se. 
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Underpunkt 5, b: Pierre Kary blev valgt til forældreforeningens bestyrelse. 

Underpunkt 5, c: Heine Borch blev genvalgt, og Emiliano Rodriguez blev ligeledes valgt som suppleanter. 

Underpunkt 5, d: Lars Frank Jørgensen blev genvalgt som tilsynsførende. 

Underpunkt 5, e: Tina Borglykke og Heidi Christiansen blev valgt som nye revisorer. Som revisorsuppleant 

blev Line Mürer valgt. 

Ad punkt 6 

Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag. 

Ad punkt 7 

Der blev spurgt, om ikke der kunne gennemføres skriftlige afstemninger blandt alle forældrene med hensyn 

til valg til bestyrelsen. Hertil blev der svaret, at det vil kræve en ændring af vedtægterne, og den nye besty-

relse blev opfordret til at se på dette i det kommende år. 

Herefter lukkede Simon Gjedde mødet. 

 

 

Simon Gjedde Morten K. Pedersen Michael Hartvig 

Dirigent formand referent 


