
Referat af Generalforsamling Michaelskolen 21. september 2020 

 

 

1. Valg af dirigent og referent 

 

Bestyrelsen indstiller Peter Broge som dirigent og Anja Lund som referent. Begge vælges. 

Herefter starter Peter og erklærer generalforsamlingen for lovlig indkaldt.  

 

2. Bestyrelsens beretning 

Bestyrelsens beretning v. formand Sofie Bay‐Petersen. 

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer hertil 

 

3. Skolens beretning 

Skolens beretning v. rektor Jacob K. Nielsen  

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer hertil. 
 

4. Formidling af den tilsynsførendes tilsynsrapport 

Tilsynsførende Karin Olander var desværre forhindret i at deltage, hvorfor rapporten læses op af Susanne 
Løwe Phil 

Rapporten vil kunne læses på Michaelskolens hjemmeside, men den tilsynsførende ønskede at fremhæve 
at Michaelskolen er en velfungerende og behagelig skole, der til fulde lever op til kravene i folkeskolen og 
også rækker bedre på flere områder. Forældrene kan være trygge og klasselærerne er velforberedte og har 
et godt overblik på børnene og deres udvikling samtidig med at de også kender til de elever, der har brug 
for særlig hjælp. 

Lokalerne er rare at være i og undervisningen og opgaver spiller godt sammen. 

Alle faglærer har et højt niveau, faglig dygtighed og stor kærlighed til deres fag. 

Informationsniveauet har været højt under nedlukning og i skrivelserne har man kunne se et højt niveau og 
jeg er meget imponeret af ledelsen og lærerne. 

It‐undervisning under nedlukningen har været kompetent og dygtigt håndteret. 

5. Fremlæggelse af det reviderede og det af bestyrelsen godkendte regnskab til orientering 

Da bogholder Gitte Olsen var forhindret, blev regnskabet gennemgået af rektor Jacob K. Nielsen  



Resultatet for 2019 ender på et overskud på ca. 280.000, hvilket er noget lavere end forrige år og skyldes 
flere faktorer, bl.a. er der blevet investeret i at få endnu mere kvalitet ind i Brombærhuset ved bl.a. at 
sætte børnetallet ned.  

Samtidig afspejler regnskabet både de stigende lønninger over hele linjen men også de reelle 
indtægter/udgifter i forbindelse med gennemførelse af HF, hvor 2019 blev året vi gennemførte 1. HF for 
første gang. 

Spørgsmål kan sendes på mail til Jacob. 

6. Valg til bestyrelsen 

 2 Bestyrelsesmedlemmer for 2 år:  

Anja Lund på valg og genopstiller, herudover opstiller Martin Granau og Helle Schönfeldt. 

Anja Lund og Martin Granau bliver valgt. 

1 Bestyrelsesmedlem for 1 år (HF): Karina Larsen opstiller og bliver valgt. 

 

7. valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for en 1-årig periode  

Helle Schönfeldt opstiller og bliver valgt og Trine Bukh opstiller og bliver valgt.  

 

8. Valg af tilsynsførende. 

Bestyrelsen indstiller Karin Olander som tilsynsførende endnu en periode. Hun bliver valgt.   

Det skal noteres at det er sidste periode, hun kan være tilsynsførende. 

 

9. Indkomne forslag. 

Ingen indkomne forslag 

 

10. Eventuelt. 

Intet under dette punkt og Peter afslutter og takker af.  

 

Michael Skolen, d. 21/9 2020 
/Anja Lund, referent  


