Referat af generalforsamling på Michael Skolen 2013
Dirigent: Birgitte Liliendal
Referent: Sofie Bay-Petersen
Birgitte startede med at erklære generalforsamlingen for lovligt indkaldt.

Tilsynsførendes rapport:
Viggo Nørgård kunne ikke være til stede. Rapport en fremlægges af Rikke Lauth. Rapporten kan læses i
særskilt dokument.
Viggo er valgt for to år og derfor skal han ikke vælges.

Bestyrelsens beretning:
Se særskilt dokument

Lærernes beretning ved Pernille Landing og Margaret Temple:
Pernille talte om de tanker og overvejelser, man kan gøre sig i forbindelse med at have valgt et anderledes
skoletilbud end det gængse til sit barn. En frygt for om alting nu går som det skal. Hun fremhævede i den
forbindelse vigtigheden af stor tillid til skolen, lærerne og ikke mindst børnene.
Ved Margaret – overskolen (9. – 12.kl)
En blanding af det velkendte og det nye.
Over 70 elever i overskolen. Bl.a. en stor 9. kl. med over 30 elever, der hurtigt fandt sig til rette i
overskolen.
Fysik og kemilokale - har i mange år haft svære kår. Efter ferien kunne vi endelig tage det nye lokale i brug.
Det gavner disse fag at rammerne er i orden.
I september holdt vi dansk lærerstævne her på skolen. Alle danske steinerlærere mødes hen over en
weekend om et tema. En rigtig fin weekend.
Et nøgleord har været musik. Hvert år i oktober har vi projektuge. Sidste år flyttede vi projektugen op til
Kvistgård. Det var en meget intens uge. Det gik så godt at musiklærerne fik den ide at overskoleorkester og
kor skulle deltage i ungdomsorkesterfestivalen i DR koncerthuset. Det var en meget flot og gennemført
arrangement – det gav også skolerne en del positiv reklame. Tak til musiklærerne for deres hårde arbejde
og ikke mindst vores dygtige elever.
Sidste år startede et nyt projekt nemlig 9. klasses håndarbejdsprojekt. Nogle har lavet møbler, kager mv.
opgaverne blev præsenteret fir skole og forældre.

10. klasse har deres kvartalsopgaver – og 12 klasse har selvfølgelig deres årsopgave.
Også skuespil fylder meget. 12 klasse sluttede deres skoletid med en dramaperiode. Også 10 klasse har lige
haft en dramaperiode.
Vi har lige haft 22 elever fra Vordingborgskolen der fik undervisning sammen med vores 9. kl.
Julestue.
Gamle elever - det er altid interessant at høre om deres vej – og hvordan de er nået dertil.
Udstillinger, teatertur, biografture.

Regnskabsfremlæggelse v. Gitte
Ad. Regnskabet:
Forældrene betaler skolepenge fra bh. Kl. – 10. klasse, således at eleverne i 11 – 12. klasse kan gå på skolen
uden tilskud.
For første gang i mange år har skolen et underskud på 289.000 kr.
Det er større udgifter til varme, det er regulering af feriepenge.
Bestyrelsen er tilfredse med resultatet.
Ad. Note 6: Hvorfor nævnes børnehaven under SfO’en?
Det er revisionen der sætter det sådan.
Hvad er den forventede restlevetid på barakkerne? Hvorfor begynder man at sætte solceller op på de
gamle barakker?
Solcellerne kan genbruges på evt. nye bygninger. Der vil være en udgift, men den store udgift er indkøbene.

Hvorfor har man valgt at afskrive de 94.000?
Det var elever, der var gået ud – dem kan vi ikke komme efter.

Har bestyrelsen planer om at spare penge op – lægge penge til side?
Der er brugt penge på at genindføre håndværksfag i 6., 7. 8. klasse – det koster nogle øgede lønudgifter og
har været et stort ønske hos lærerne. Dette under forståelse af at det kan blive nødvendigt at justere igen.
Ved at styrke håndværkene styreker man undervisningstilbuddet. Dette er en måde at tiltrække flere elever
– dvs. flere penge.
Vi har også en børnehave der genererer flere elever.

Ad øgede lønudgifter:
Der er øgede lønudgifter i klasser med mange elever. Ved 29 elever skal klasserne deles – og dette giver
øgede lønudgifter.
Gamle kreditforeningslån - vi har nogle rigtig gode lån og der er ingen kreditforeninger, der vil låne til
skoler, børnehaver mv. der er helt lukket.

6. valg til bestyrelsen for en 2 årig periode:
Tue Mathiasen
7. valg til bestyrelsen for en 1 årig periode:
Helle Schønfeldt
8. 2 suppleanter for 1 år
Rie Bjerresgaard Kyed
Hedvig Reuss
9. 3 Medlemmer til repræsentantskabet for en 2 årig periode
Rikke Lauth
Tue Mathiasen
June Horup Mathiasen

10. 3 medlemmer til rep. skabet for 1 årig periode
Dorthe Brendstrup
Rikke Melsted Sørensen
Rie Bjerresgaard Kyed
Der kan vælges yderligere to medlemmer, da 10. og 11. klasse ikke har nogen siddende. Der er ikke nogen,
der ønsker at opstille på disse pladser.
11. indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
12. Evt.

16.4.13/Sofie Bay-Petersen

