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Referat fra ordinær generalforsamling
i forældreforeningen den 22. september 2008
på Skt. Josefs Skole.
Generalforsamlingen indledtes med en sang, hvorefter formanden for
skolebestyrelsen, Simon Gjedde bød velkommen.
Forældreforeningens formand måtte desværre i sidste øjeblik melde afbud til
generalforsamling, så dennes funktion blev varetaget af bestyrelsesmedlem Henrik
Tipsmark.
Punkt 1: Valg af dirigent
Henrik Tipsmark bød velkommen til generalforsamling 2008 og foreslog Simon
Gjedde som dirigent.
Simon Gjedde valgt som dirigent.
Punkt 2: Bestyrelsens beretning ved formanden
Beretningen blev præsenteret og læst op af Henrik Tipsmark. Beretningen, som Mette
Tonnesen har skrevet, vil blive lagt på skolens hjemmeside med dette referat.
Generalforsamlingen godkendte formandens beretning.
Punkt 3: Kassererens regnskab
Karin Moesgaard Jensen præsenterede og fremlagde regnskab.
Forældreforeningen har haft højere indtægter grundet stigningen i skolepengene og
færre udgifter, så kassereren præsenterede årets resultat på kr. 49.694,43
Forældreforeningens egenkapital andrager nu således kr. 118.347,41, som indestår på
bankkonto. Den relativt store vækst i foreningens kapital skyldes dels, at indtægterne
er steget, idet skolepengene er steget, og vi modtager 1% af skolepengene.
Dels er udgifterne mindre end de tidligere år, idet vi har brugt færre penge på
skolepatruljen, vi har ikke modtaget ansøgning om tilskud til sommerfest i SFOen, og
vi har ikke i det forløbne år afholdt foredrag. Vi har imidlertid bevilget penge til
10.klasse-elever til kursus i legeinstruktion, og vi har bevilget penge til delvis
dækning af indkøb af Air Track til brug i både idrætsundervisning og SFO-aktiviteter.
Disse to sidstnævnte bevillinger er endnu ikke kommet til udbetaling.
Det reviderede regnskab lægges tillige på hjemmesiden med nærværende referat.
Punkt 4: Orientering fra tilsynsførende fra Roskilde Kommune ved Lars Frank
Jørgensen.
Lars Frank Jørgensen er ansat som udviklingskonsulent ved Roskilde Kommune fra
2007, men har stor pædagogisk erfaring fra tidligere lærer-gerninger.
Første besøg var i december 2007, hvor fokus var de store fag, som alle børn stifter
bekendtskab med (dansk, engelsk og matematik)
Andet besøg blev aflagt i ugen før generalforsamlingen, hvor fokus var
specialeundervisningen.

Tilsynsførende opgaver er:
Danne sig et overordnet billede af skolens pædagogiske formåen og
helhedsvurdere skolen:
Føre tilsyn med om undervisningen kan stå mål med undervisningen i
folkeskolen
Føre tilsyn med at undervisningssproget er dansk
Føre tilsyn med, at skolens mål, delmål, planer for evaluering og
evalueringerne samt værdigrundlag og afgiven tilsynsrapporter er at finde på
skolens hjemmeside.
Føre tilsyn med, at skolen lever op til lovens ord og eget værdigrundlag.
Tilsynsførende afleverer rapport efter sine besøg – og disse findes på skolens
hjemmeside.
Lars Frank Jørgensen konkluderer, at der på skolen eksisterer en positiv ånd, der
danner grobund for god trivsel og godt indlæringsmiljø på skolen. Han oplever en
struktureret hverdag på skolen, hvor børnene er motiveret for at lære, men også at
børnene motiveres af at lære.
Det faglige niveau virker tilfredsstillende og undervisningen tages efter
tilsynsførendes indtryk alvorligt på skolen.
For yderligere information henvises igen til hjemmesiden.
Punkt 5: Vedtægtsændringer
Der er i rette tid blevet stillet skriftlige ændringsforslag til forældreforeningens
vedtægter. Forslagsstillere John Heinemann og Steen Kristiansen begrundede deres
forslag, hvorefter der blev foretaget afstemning efter hvert enkelt forslag.
På generalforsamlingen var 24 fremmødte stemmeberettigede og 3 fuldmagter,
således i alt 27 stemmer. Vedtægtsændringer kan kun ske med 2/3 flertal, jvf.
vedtægternes §9. Således skal der 18 stemmer for en vedtægtsændring, før denne kan
vedtages.
Heinemann og Kristiansens forslag nr. 1 fik 13 stemmer for og blev således ikke
vedtaget.
Deres forslag nr. 2 fik 9 stemmer for og blev således ikke vedtaget.
Deres forslag nr. 3 fik 6 stemmer for og blev således ikke vedtaget.
Forældreforeningens bestyrelse fremlagde 7 ændringsforslag til vedtægterne – alle
offentliggjort på skolen hjemmeside sammen med indkaldelsen til
generalforsamlingen.
Ændringsforslagene til §1 (i alt 3stk) blev vedtaget.
Ændringsforslaget til §5 blev vedtaget
Ændringsforslaget til §7, stk. 1 blev vedtaget med følgende ændring:
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel via skolens
hjemmeside OG (ref: i stedet for ’eller’) ved brev til foreningens medlemmer.
Ændringsforslaget til §7 stk. 4 blev vedtaget med følgende ændring:
Afstemningen foregår ved håndsoprækning. Hvis blot een tilstedeværende
stemmeberettiget person ønsker skriftlig afstemning, skal afstemningen foregå

skriftligt. DIRIGENTEN (ref: i stedet for ’ordføreren’) skal inden
afstemningen afklare dette punkt med de tilstedeværende.
Tilføjelse af stk. 7 til §7 blev vedtaget.
Punkt 6: Opstilling og valg til forældreforeningens bestyrelse
Da forældreforeningens nuværende formand, Mette Tonnesen, ønsker at trække sig
skal der vælges et nyt medlem for resten af hendes periode (1 år). Michael Røscher,
som jvf. punktet nedenfor er på valg i år, meldte sig som hendes afløser.
Michael Røscher valgt for 1 år.
· Opstilling og valg af bestyrelsesmedlem, jf. § 4 stk. 1.1 (medlem som samtidig er
medlem af skolens bestyrelse). Der skal vælges én for to år. (Michael Røscher
genopstiller).
Da Michael overtager Mettes post jvf. ovenfor skulle en ny kandidat opstilles.
Henrik Sarfelt ønskede at opstille og blev valgt til posten.
· Opstilling og valg af bestyrelsesmedlem, jf. § 4 stk. 1.2 (medlem som samtidig er
suppleant til skolens bestyrelse). Der skal vælges én for 2 år. (Henrik Tipsmark
genopstiller ikke).
Da ingen kandidater meldte sig, kunne Henrik ved tavshedens magt overtales til at
fortsætte på posten.
Henrik Tipsmark blev genvalgt.
· Opstilling og valg af bestyrelsesmedlem, jf. § 4 stk. 1.3 (medlem) der skal vælges
én person for 2 år. (Karin Moesgaard Jensen genopstiller).
Karin Moesgaard Jensen genvalgt.
· Opstilling og valg af to suppleanter, jf. § 4 stk. 1.4. Der skal vælges to personer for
1 år. (Pernille Sigumfeldt genopstiller, Lars Bonde Lindberg ønsker genopstiller
ikke).
Pernille Siegumfeldt genvalgt. Ingen afløser fundet for Lars Bonde Lindberg.
· Opstilling og valg af tilsynsførende for ét år, jf. § 6 stk. 1. Bestyrelsen forslår
Roskilde Kommune.
Roskilde Kommune genvalgt.
· Opstilling og valg af to revisorer og én revisorsuppleant. Bestyrelsen foreslår
Henriette Løkke og Børge Jørgensen som revisorer og Jenny Schärfe som
revisorsuppleant.
Alle revisorer genvalgt.

Punkt 7: Indkomne forslag
Intet
Punkt 8: Eventuelt
Intet

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2007/2008
Sidste skoleår blev et travlt år både i forældreforeningens regi som i skole regi generelt. Der blev sat
projekter i søen, som skal sikre såvel et godt fysisk som psykisk arbejdsmiljø for vores børn og
deres lærere.
Det var året, hvor de store byggeplaner for alvor blev sat i værk, som skal sikre, at vores skole
bliver en moderne, tidssvarende og funktionel skole med et godt fysisk klima, som kan danne
ramme om vores børns skolegang fremover.
Det blev også året, hvor AKT praksissen blev etableret på vores skole til stor glæde og gavn for
vores børns fælles trivsel. Flere klasser har allerede haft glæde af aktiviteter sammen med AKT
lærerne, og det har en fantastisk effekt på miljøet i klasserne, som kommer til udtryk ved glade,
trygge og velfungerende elever.
Det blev også året, hvor forældrerepræsentantskabet blev skudt i gang med den bagvedliggende idé
at inddrage forældrene mere aktivt i skolens liv og aktiviteter og derved styrke engagementet,
fællesskabet og samarbejdet på skolen mellem alle dens aktører. Repræsentantskabet er stadigvæk i
sin spæde start, men gennem fælles indsats og de gode ideer, som kommer fra alle kanter tror
forældreforeningens bestyrelse på, at dette forum kan blive et stort aktiv for skolen. Vi kan se, at der
blandt repræsentanterne sidder mange ressourcefulde og gode kræfter, og vi synes, at det er dejligt
at se, hvordan disse kræfter begynder at slå igennem, bl.a. i form af det team, som har stået for at
forsøge at etablere en skolemadsordning. Vi ved, at dette team har arbejdet ihærdigt, og frugten af
dette samarbejde mellem skole og forældre får vi at se på næste repræsentantskabsmøde.
Potentialet ved repræsentantskabet er uden tvivl stort, og over de næste møder vil vi arbejde videre
med formen. I løbet af året, har forældreforeningens bestyrelse modtaget mundtlige og skriftlige
forslag til, hvordan repræsentantskabet kan fungere, og disse forslag vil der blive arbejdet videre
med.
Ud over disse mange store forandringstiltag, er der selvfølgelig også vores årligt tilbagevendende
aktiviteter, som tæller såvel bankoaften som fisketur. Begge dele blev en stor succes. Der var især
på fisketuren et overvældende fremmøde, og dette siger noget om, at der er et behov for sociale
arrangementer, der rækker ud over de enkelte klasser. Dette tager vi ad notam og minder Jer i
samme moment om, at I altid er velkomne til at komme med forslag til nye aktiviteter i
forældreforeningsregi.
Også i år, har forældreforeningen været sponsorer til forskellige arrangementer. Vi har givet penge
til årets skolekomedie, som blev en stor succes, og vi har udstyret skolepatruljen med lommepenge
til deres årlige tur til Hansapark. Desuden bidrager vi til et tværfagligt arrangement for 10.
klasserne, som skal arrangere nogle spændende legedage for de mindre klasser. Til foråret har vi
desuden hyret Ann. Elisabeth Knudsen, som er børne- og hjerneforsker til at komme og fortælle om
børns udvikling og vilkår i foråret. Hun er virkelig underholdende, så det kan i glæde Jer til.
Vi vil gerne endnu engang gøre opmærksom på, at de midler der er i forældreforeningen, er tænkt
til brug for tiltag af faglig og eller social karakter, som har et bredt formål. Derfor er I forældre også
velkomne til at komme med forslag til Jeres børns lærere eller til forældreforeningens bestyrelse,

hvis I har en idé om et spændende arrangement, som eksempletvis Jeres børns klassetrin eller andre
kunne have glæde af.
Den nuværende formand for forældreforeningens bestyrelse har valgt at træde ud af
bestyrelsesarbejdet, da hun har andre prioriteter og ikke nok tid til det hele. Hun ønsker dog at sige
tak for et interessant og spændene samarbejde med Jer alle og ønsker held og lykke med
repræsentantskabsarbejdet og andre tiltag fremover. Dette betyder i praksis, at vi ekstraordinært skal
have valgt endnu en person ind i forældreforeningens bestyrelse i aften. Posten som
bestyrelsesformand i forældreforeningen er samtidig en post i skolens bestyrelse, så i må gerne
overveje, om det var noget i kunne tænke Jer.
Vi håber i forældreforeningens bestyrelse på, at rigtig mange af Jer ønsker at stille op til valget i
aften. Vi har brug for nye gode kræfter og ser frem til et godt samarbejde med Jer i det nye skoleår.

