SEJERGAARD SSKOLEN
Tølløse, den 24. april 2019

Generalforsamlingsreferat
Der var Ca.

tirsdag den 23. april 2019 kl. 19.30
i skolens samlingssal
20 fremmødte inkl, bestyrelsen, forældre, elevforeningen og medarbejdere.

Formanden, Peter E. Andersen, bød velkommen til generalforsamlingen

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Bestyrelsesmedlem i elevforeningen, Peter Tretow-Loof, blev foreslået af bestyrelsen og
valgt af generalforsamlingen som dirigent. Peter Tretow-Loof konstaterede herefter at
generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i henhold til skolens vedtægter, og derfor var
beslutningsdygtig. Peter Tretow-Loof konstaterede også, at der ikke var indkommet forslag
til dagsordenens punkt 7.
Peter Tretow-Loof gav herefter ordet til skoleleder Eva Hede.
Skolelederens beretning v/Eva Hede
Eva Hede aflagde herefter sin beretning, der findes på skolens hjemmeside og på
forældrein tra.
Skolelederens beretning blev taget til efterretning og Peter Tretow-Loof overgav ordet til
bestyrelsens formand, Peter E. Andersen.
3. Bestyrelsens beretning v/Peter E. Andersen
Peter E. Andersen aflagde herefter bestyrelsens beretning, der ligeledes findes på skolens
hjemmeside og påforældreintra. Peter E. Andersen orienterede kort omkring valg til
bestyrelsen og præsenterede i den forbindelse de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Se i Øvrigt
generalforsamlingens punkt 5. Afslutningsvist takkede Peter E. Andersen skolens ansatte,
bestyrelsen, elevforeningen og elevrådet for et godt samarbejde i 2018.
Beretningen blev taget til efterretning hvorefter Peter Tretow-Loof gav ordet til Benny
Lundgaard fra PwC.
2.

4.

Forelæggelse af det reviderede regnskab til orientering v/PwC
Benny Lundgaard orienterede herefter generalforsamlingen om regnskabet for 2018, og
hovedtallene kan findes på skolens hjemmeside og påforældreintra.

5.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
-

-

Valg af bestyrelsesmedlemmer for 3 år
Anni Pinnerup Axelsen er på valg og modtager genvalg
Linda Marie Nyholm er på valg og modtager genvalg
Anni Pinnerup Axelsen og Linda Marie Nyholm blev valgt for en 3 årig periode.
Valg af suppleant for 1 år
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Nyvatg af suppleant
Bestyrelsen foreslår Mari Nygaard Schmidt som suppleant. Mari er mor til Sin i SB,
Selma i OB og Alexander i kommende spireskole.
Mari Nygaard Schmidt blev valgt som suppleant for eni årig periode.

6. Fastsættelse af kontingent for medlemskab af skolekredsen
Kontingentet blev af bestyrelsen indstillet tilfortsat at være 0 kr., hvilket
generalforsamlingen tilsluttede sig.
7. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag, hvorefter dirigenten, Peter Tretow-Loof, førte
generalforsamlingen over til punkt 8, Eventuelt.
8. Eventuelt
Morten Sonne fremførte kommentarer omkring vigtigheden af at skolen kontinuerligt er
meget opmærksomme på elevernes trivsel i de enkelte klasser ogforslog at der også i
udskolingen, på klasseniveau, blev afsat fast tid til denne aktivitet. Skolelederen udtrykte
enighed omkring det vigtige i at have en forebyggende indsats på området og var indstillet
på, sammen med lærerkollegiet, at vurdere hvorledes den fremtidige indsats skal
organiseres.
Da der ikke var yderlige punkter sluttede dirigenten, Peter Tretow-Loof, af (kl. 20:40) og
takkede for god ro og orden under generalforsamlingen.
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