SEJERGAARD S SKOLEN
Tølløse, den 28. marts 2018

Generalforsamlingsreferat
mandag den 23. april 2018 kl. 19.30
i skolens samlingssal
Det var ca. 25 fremmødte inkl, bestyrelsen, forældre, elevforeningen og medarbejdere
Formanden, Peter E. Andersen, bød velkommen til generalforsamlingen
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Formanden for elevforeningen, Peter Tretow-Loof, blev foreslået af bestyrelsen og valgt af
generalforsamlingen som dirigent. Peter Tretow-Loof konstaterede herefter at
generalforsamling var indkaldt rettidigt og 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.
2. Skolelederens beretning v/Eva Hede
Eva Hede aflagde derefter sin beretning, der findes på skolens Hjemmeside og på
forældreintra.
Skolelederens beretning blev taget til efterretning, hvorefter 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 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 2017.
Beretning blev taget til efterretning hvorefter Peter Tretow-Loof gav ordet til Thomas Kjær
fra PWC.

4.

Forelæggelse af det reviderede regnskab til orientering v/PWC
Thomas Kjær orienterede herefter generalforsamlingen om regnskabet for 2017, og
hovedtallene kan findes på skolens Hjemmeside og på forældrein tro.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
Valg af bestyrelsesmedlemmer for 3 år
Anders Larsen er på valg og modtager ikke genvalg
Bestyrelsen foreslår Søren Rasmussen til bestyrelsen. Søren er far til William i 4B og
Emily i 5B.
Søren Rasmussen blev valgt for en 3 årig periode.
Valg af suppleant for i år
Nyvalg af suppleant
-

-
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Bestyrelsen foreslår Linda Marie Nyholm som suppleant. Linda er mor til Christian i
OB.
Linda Marie Nyholm blev valgt for en I årig periode.

6. Fastsættelse af kontingent for medlemskab af skolekredsen
Kontingentet blev af bestyrelsen indstillet tilfortsat at være Okt., hvilket
generalforsamlingen tilsluttede sig.
7. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag, hvorefter dirigenten, Peter Tretow-Loof, førte
generalforsamling over til punkt 2, eventuelt.
8.

Eventuelt
Både Peter E. Anders og Eva Hede benyttede lejligheden til, på bestyrelsens og skolens
vegne, at takke Anders Larsen for den store og prisværdige indsats han har ydet gennem sit
arbejde i bestyrelsen i løbet af de sidste 12 år.
Dirigent, Peter Tretow-Loof, sluttede af(kL 20:33) og takkede for god to og orden under
generalforsamling.
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