Referat generalforsamling Michaelskolen 24. april 2017

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Skolens beretning
4. Formidling af den tilsynsførendes tilsynsrapport
5. Fremlæggelse af det reviderede og af bestyrelsen godkendte regnskab til orientering
6. Direkte valg af og blandt forældrekredsen af 1 bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode.
Tue Mathiasen genopstiller
7. Direkte valg af 1 suppleant til bestyrelsen for en 1-årig periode
8. Valg af tre medlemmer til repræsentantskabet for en 2-årig periode. Nathan Billig stiller
op. Valg af et medlem til repræsentantskabet for en 1-årig periode. Mikala Ridley stiller
op
9. Valg af tilsynsførende
10. Indkomne forslag
11. Evt.

Ad. 1
Peter er valgt og konstaterer at gf er lovligt indkaldt.
Ad. 2
Sofie aflægger bestyrelsens beretning, se vedhæftet. Der takkes for Rikke Lauth og Hedvig
Reuss tid i bestyrelsen.
Ad. 3
Pernille Landing Lund: i 1.-3. Klasse er de begyndt at samarbejde om haverne og sfo’ens haver
er taget med. Frederikke er nogen gange med i dette, også i timerne. Hvor det tidligere var den
enkelte klasselærer løftes der nu i flok. I 3. kl. har de fået orkester i nogle uger i foråret hvilket
har været en kæmpe oplevelse. At spille sammen, men stadigvæk fornemmelse af at det man
har øvet kan samle sig til en helhed. I 3. får de også snart nye møbler, ligesom de i 1. og 2. har
det bevægelige klasserum, får de i 3. store arbejdsborde som lægger op til arbejdet. 6. og 7.
har været på orkesterrejse til Italien og 8. har som noget nyt fået lov at være med til projektuge
på Kvistgård hvor emnet i år var orkester. De skulle dirigeres af Frans Rasmussen og forberede
orkesterfestivalen. Klubben er færdig færdig nu og bliver blandt andet brugt til at bage og andre
former for gruppearbejde. Forældreopbakningen til arbejdet med klubben har været en stor og
god oplevelse.
Ida Bodholt: skoleårets hvor der skulle tages stilling til den nye gymnasiereform. Mange lærere
har deltaget i udviklingsarbejdet. Der opslåes nu en rektorstilling i den forbindelse da det er et
krav. Skolen har taget udfordringen op med at få den hierarkiske ledelsesform implementeret
med den nuværende flade ledelsesstruktur. Der skal vedtages vedtægtsændringer i forhold til
dette. M forventer at sende ansøgningen ind 1.8. så den kommende 10. kl. kommer allerede

næste år til at modtage undervisning med henblik på steiner-HF. Skolen er meget involveret i det
nordiske samarbejde ACT. En af de helt store landvindinger i forhold til lovteksten er at
steinerskolerne i Danmark som de eneste i Europa fortsat er kksamensfri og karakterfri. Det
kræves at der er 20 elever i 11. og 12. kl. så samarbejdet med Vordingborgskolen er
formaliseret. Der modtages også elever fra Kristofferskolen og dette samarbejde forøges også.
9. kl. prøver også noget nyt. Landbrugsturen går i år til et nyt lille landbrug i Sverige.
Projektugen med orkester som tema var en stor oplevelse. Tak til Malene Lundsgaard for den
store flid hun lægger i dette arbejde.
Ad. 4
Tilsynsrapporten oplæses af Nathan Billig. Rapporten ligger allerede på skolens hjemmeside og
er vedhæftet referatet.
Ad. 5
Gitte Olsen fremlægger årets regnskab. Se vedhæftet.
Der gøres opmærksom på at forældrebetalingen for 1.-10. klasse er forhøjet for at finansiere
11.-12. klasse der ikke får statsligt tilskud.
Ad. 6
Tue Mathiasen vælges.
Ad. 7
Kai Kanafani vælges.
Ad. 8
Nathan Billing er genvalgt. Andreas Skovby Hansen vælges in absentia. Der er ikke tilstrækkeligt
tilstedeværende til at den tredie.
Mikala Ridley Andersen vælges.
Ad. 9
Udgår da Ove Frankel er valgt sidste år for en to-årig periode.
Ad. 10
Ingen indkomne forslag.
Ad. 11
Vi må imødese nogle ekstraordinære generalforsamlinger da der skal laves vedtægtændringer
inden 1. august.

Peter takker for god ro og orden.

