Referat af Forældrekredsmøde på Brovandeskolen
(Generalforsamling)
Fredag den 6. april 2018, kl. 17.00
i Multihuset.

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Omkring 50 personer var mødt op til forældrekredsmødet. Efter en fællessang, bød Formand Pia Karlsen
velkommen, takkede for et godt fremmøde og foreslog Jan Romme som dirigent.
Jan Romme blev valgt.
Jan takkede indledningsvist for hvervet og konstaterede efterfølgende, at forældrekredsmødet var lovligt
indkaldt. 14/2 og den 21/3 2018.
Valg af dirigent: Jan Romme
Valg af referent: Mette Beck Thomsen.
Valg af stemmetæller: Sidse Lind Pedersen og Mette Beck Thomsen.

2. Beretninger:
a. Bestyrelsen aflagde beretning:
Beretning blev aflagt af bestyrelsesformand Pia Karlsen
Beretningen kan læses på skolens hjemmeside. www.brovandeskolen.dk .

b. Skolelederen aflagde beretning:
Helles beretning kan læses på skolens hjemmeside. www.brovandeskolen.dk
c. Rapport fra den tilsynsførende:
Ryan Pristed læste sin beretning op. Denne kan også læses på skolens hjemmeside.
www.brovandeskolen.dk
Der var ingen spørgsmål til ovenstående.

3. Bestyrelsen fremlægger det reviderede og godkendte årsregnskab til orientering:
Søren Kielsgaard fremlagde årsregnskabet 2017, som viste et overskud på 1.043.977 kr. Rigtig flot og
tilfredsstillende resultat, idet der var budgetteret med et overskud på 850.000 kr. Regnskabet blev taget til
efterretning, der var ingen spørgsmål eller bemærkninger.

4. Bestyrelsen orienterer om det vedtagne budget, herunder skolepenge og betaling til SFO i 2019.
Søren K. orienterede om det vedtagne budget for 2018, hvor der forventes et overskud på 528.400 kr.
Bestyrelsen har fastsat skolepengene til at stige med 60 kr i 2019 (mod 30 kr. de foregående år) Dette
primært pga. af de 6 færre elever I kommende 0.kl., samt lønudgift til ny pædagog i sfo’en når
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medarbejder, på flexjob ordning stopper. Vi bliver nødt til at sikre os et overskud på minimum 350.000 kr
hver år, hvorfor det er nødvendigt med den ekstra stigning. I de kommende år ser det ud til at 0. klasserne
bliver fyldt op.
Det var et spørgsmål til, hvorfor udgiften til løn til undervisning er steget så markant i Budget 2018.
Søren forklarede, at dette skyldes overenskomstmæssige lønstigninger, samt lønudgifter i forbindelse med
en ansættelse af en ny pædagog i SFO fra sommeren 2018.
Der var et spørgsmål til hvorfor statstilskuddet er større i budget 2018 ift regnskab 2017, når nu der kun
kommer 14 elever i ny 0.kl. Forklaringen er, at i 2018 er koblingsprocenten (statstilskud) steget med én
procent nemlig til 76 % samt, at den ny 0. Klasse, kun har indflydelse på 7/12 af budgettet.
5. Indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Bestyrelsesmedlemmer på valg:
Søren Kielsgaard Aaen Rasmussen (villig til genvalg)
Trine Gram Stæhr (villig til genvalg)
Idet der ikke var andre, der fremsatte ønske om at stille op til bestyrelsen, blev bestyrelsensmedlemmerne
valgt ved fredsvalg.
Valgt for 2 år blev:
Søren Kielsgaard Aaen Rasmussen
Trine Gram Stæhr
Dirigenten ønskede tillykke med valget.

7. Fastsættelse af det højeste antal suppleanter og valg af suppleanter:
Bestyrelsen foreslog 3 suppleanter – dette blev godkendt.
Suppleanter på valg:
Kristine Munk Nielsen
Nicklas Lind Pedersen
Rasmus Jørgensen (ønskede genvalg)
Følgende ønskede opstilling som suppleanter:
Mette Holmager og Rikke Gylling Langendorff.
Mette Holmager og Rikke G. Langendorff blev valgt og Rasmus Jørgensen blev genvalgt.
Dirigenten ønskede tillykke med valget.
Valgt blev:
1. Suppleant: Mette Holmager
2. Suppleant: Rikke G. Langendorff.
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3. Suppleant: Rasmus Jørgensen

8. Eventuelt
Spørgsmål om hvorfor trivselslæreren stopper med udgangen af dette skoleår, når det nu har været en så
god ordning. Helle forklarede, at af hensyn til økonomien kan vi desværre ikke fortsætte med en
trivselslærer, men det betyder ikke, at vi ikke fortsætter med at have fokus på god trivsel. Der er afsat timer
til det blandt det faste personale.
Nicklas og Kristine stopper, og Pia Karlsen takkede dem begge for deres store engagement for skolen og
indsats i bestyrelsen. Som de selv havde udtrykt ønske om, fik de i stedet for en gave - et bevis for, at de
har givet en donation til Danske Hospitalsklovne på kr 250.
Jan Romme takkede for et godt fremmøde samt god ro og orden, og erklærede forældrekredsmødet for
afsluttet.
Formanden takkede afslutningsvis for et godt møde samt Jan Romme for hans dirigenthverv samt indsats
med at lede os igennem et godt og givende forældrekredsmøde. Pia overrakte herefter Jan en “tak for
hjælpen gave”, hvilket (som ønsket) var en donation på 250 kr. til Danske Hospitalsklovne.

…………………………………………

……………………………………………………….

Jan Romme, dirigent

Mette Beck Thomsen, referent
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