Referat fra generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josef Skole
Afholdt den 25. september 2018, 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. 1.1-3
b. valg af suppleanter, jf. § 4, stk. 1.4,
c. valg af tilsynsførende,
d. valg af revisorer og revisor suppleant
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

Ad punkt 1
Formand Morten K. Pedersen bød velkommen til forsamlingen
Igen i år har bestyrelsen foreslået formand for skolens bestyrelse Simon Gjedde som dirigent for
generalforsamlingen. Der var ingen indvendinger eller alternative forslag, så Simon Gjedde blev
enstemmigt valgt. Simon Gjedde takkede for valget.
Efterfølgende konstaterede Simon Gjedde, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Kristian Sund blev valgt til referent.
Ordet blev herefter givet til foreningens formand.

Ad punkt 2
Morten startede med en gennemgang af foreningens formål i henhold til vedtægterne. Den
strukturelle sammenhæng mellem forældreforeningen og skolen, herunder bestyrelserne blev
også gennemgået.
Morten berettede om det arbejde, der har været i bestyrelsen, hvor forældreforeningens tilskud
til de forskellige aktiviteter, som forældreforeningen har valgt at støtte i det forgangne
regnskabsår, blev fremhævet. Ikke mindst blev det årlige julebanko nævnt, som igen har været en
kæmpe succes. Den forventer vi at gentage igen i år. Forældreforeningen har ligeledes organiseret
ekskursion til Ledreborg, samt foredrag.
Morten opfordrede til at komme med gode ideer og inputs til, hvad forældreforeningen kan holde
af aktiviteter for næste år. Husk at ideerne skal kunne indeholdes i formålet.
Formandens beretning blev herefter vedtaget.

Ad punkt 3
Kasserer Heine Borch fremlagde og gennemgik regnskabet. Der er et lille overskud i år. Regnskabet
er vedlagt.
Det blev herefter vedtaget.

Ad punkt 4
Den tidligere tilsynsførende kunne ikke længere føre tilsyn grundet at han havde siddet meget
længe. Ekstraordinært er der derfor ingen rapport fra tilsynsførende i år. Der er fundet en ny
tilsynsførende som foreslås af bestyrelsen til valg. Det drejer sig om Charles Dalton, Skoleleder på
Rygaard International School siden 2001. Charles er certificeret tilsynsførende for både danske og
internationale frie grundskoler, sidder i bestyrelsen for DISN (Foreningen af de internationale
skoler i Danmark), er en del af COBIS (De britiske internationale skoler).
Charles er britisk statsborger, født og haft sin barndom i Kenya. Han er dansk gift, har voksne børn
og boet i Danmark i næsten 35 år. Taler flydende dansk og naturligvis modersmålet engelsk.
Generalforsamlingen valgte Charles som ny tilsynsførende.
Der kan ellers henvises til at tidligere tilsynsrapporter, som ligger på skolens hjemmeside.
www.fsjs.dk

Det er forældreforeningen, der har hovedansvaret, og det er også forældreforeningen, der vælger
tilsynsførende.

Ad punkt 5
Underpunkt 5, a:
Morten Kåre Pedersen (plads 1) genopstiller ikke og træder ud af både forældreforeningens
bestyrelse og skolebestyrelsen. Michael Hartvig (plads 2) er tidligere trådt ud og pladsen er vakant.
Rikke Rauf Bune (plads 4) er på genvalg. Heine Borch (plads 5) er på genvalg.
Dorrit Kromann blev valgt til plads 1.
Rikke Bune blev valgt til plads 2.
Mette Jørgensen blev valgt til plads 4.
Heine Borch blev genvalgt til plads 5.

Underpunkt 5, b:
De tidligere suppleanter genopstiller ikke, eftersom Yulia Ilinskaya ikke længere har barn på
skolen, og Mette Jørgensen er blevet valgt til plads 4.
Joel Vest blev valgt til plads 7.
Jens Højberg blev valgt til plads 8.

Underpunkt 5, c:
Ny tilsynsførende blev valgt

Underpunkt 5, d:
Tina Borglykke ønsker at genopstille. Heidi Christiansen ønsker ikke at blive genvalgt som revisor.
Revisorsuppleant Joel Martin West genopstiller som suppleant og er genvalgt.
Christian Dus-Lund (dalunda@gmail.com) og Tina Borglykke er valgt som revisorer.

Ad punkt 6
Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag.

Ad punkt 7
Bestyrelsen og generalforsamlingen takkede Morten Kåre Pedersen for hans arbejde som
bestyrelsesmedlem og formand de sidste 6 år.
Simon Gjedde, dirigent
Morten K. Pedersen, udgående formand
Kristian J. Sund, referent

Kort Referat fra Forældrerepræsentantskabsmøde 25/09/18
Thorsten Dyngby (Skoleleder) præsenterede status for:








Naturfagsfestival
Børnehaven bliver lagt ind under skolen
Lidt om talentklasse: Forfatterskolen ”Writer’s Club”
Yderligere talentklasser vil over tid blive lanceret
Der kommer nye dannelsesfag på SJS akademiet
Opdatering omkring lokalplan og bygge tanker

Se desuden vedlagte slides.

