SOLSIDESKOLEN
Privatskolen i Nørresundby

REFERAT
Emne

Forældrekredsmøde

Dato

19. maj 2016

Tidspunkt

19.00

Sted

Solsideskolen

Referent

Charlotte Maibom Mogensen (CMM)

Deltagere

Kent Kås Vestergård, skolebestyrelsesformand (KKV)
Lars Horn, næstformand (LH)
Karina Lundtoft, bestyrelsesmedlem (KL)
Carina Rubæk Gade, bestyrelsesmedlem (CG)
Pia Bindslev, bestyrelsesmedlem (PB)
Lena Skovborg, skoleleder (SK)
Lisbeth Storgaard, lærerrådsformand (LS)
Anja Lusty Hjortshøj tillidsrepræsentant (AL)
Ca. 20 forældre

Kopi til

Lægges på skolens hjemmeside

Dagsorden

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

1.

Valg af dirigent
Bestyrelsen aflægger beretning
Bestyrelsen forelægger regnskabet til orientering
Bestyrelsen forelægger det vedtagne budget til orientering
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg:
Lars Horn, genopstiller ikke
Karina Lundtoft Jensen, villig til genvalg
Valg af tilsynsførende
Indkomne forslag
a. Drøftelse - indtægter og udgifter
Eventuelt

Valg af dirigent
Mads Peter Madsen, forælder til Pernille i 6. kl., blev enstemmigt valgt til dirigent.

2.

Bestyrelsen aflægger beretning
KKV aflagde årets beretning. Beretningen lægges på skolens hjemmeside sammen med referatet.
Beretningen afledte spørgsmål og kommentar:
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-

Søskenderabat – hvorfor?
Hertil svarede KKV, at bestyrelsen ikke ønsker, at skolen kun bliver for de økonomisk bedst stillede. Skolen skal være for alle. Der er desuden få familier på skolen med 3 børn.

-

I relation til en eventuel forhøjelse af klassekvotienten blev der fra en forælder, hvis børn er startet på skolen for ca. 1 år siden, udtrykt meget stor tilfredshed med, at der kun er 20 elever i klasserne.

3.

Bestyrelsen aflægger regnskabet til orientering
CG fremlagde årets regnskab, som udviste et negativt resultat på 446.448 kr.
Hun fremhævede bl.a.:

-

At indtægterne er steget i forhold til 2014, men de er dog ikke steget så meget som budgetteret.
Dette skyldes, at der i 2015 blev budgetteret med 218 elever, men det faktiske elevtal blev 217.

-

At statstilskuddet er faldet på grund af en dispotionsbegrænsning på 100.000 kr.

-

At omkostningerne vedr. undervisning er stabiliseret. De er dog højere end budgetteret, hvilket
skyldes indkøb/abonnementer til IT - f.eks. Matematikfessor og dansk faget.

-

At der har været større udgifter til ejendommens drift blandt andet fordi, der i juni 2015 er lavet
aftale om udskiftning af elpærer og lamper til nyt LED. Aftalen betyder, at der på sigt gerne skulle
blive en stor besparelse på el udgifterne.

-

At en stor del af værdipapirerne er udtrukket, hvilket har medført lavere renteindtægter. Derfor
blev det besluttet på bestyrelsesmødet i august 2015, at der i alt skulle være 2.000.000 kr. i værdipapirer. Derved opnås et bedre afkast. Investeringen er lavet med en middel risikoprofil.

Hardy Düring gjorde opmærksom på muligheden for at søge energitilskud. Skolens muligheder vil blive
undersøgt.
Der blev spurgt til den anvendte ejendomsværdi. Hertil var svaret, at der anvendes den seneste offentlige
ejendomsvurdering.

4.

Bestyrelsen forelægger det vedtagne budget til orientering
CG fremlagde det vedtagne budget for 2016, som viser et lille overskud på 20.600 kr.
Der var et spørgsmål, om der er leasingaftaler på skolens kopimaskiner?
Det er der ikke. De er købt.
SK kunne tilføje, at alle skolens abonnementer og aftaler løbende gennemgås.
Der var også et spørgsmål til vedligeholdelse af ejendommen. Dette punkt blev taget op under punkt 7.

5.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
LH og KL var på valg.
LH ønskede ikke at genopstille. KL var villig til genvalg.
På spørgsmål om kompetencer og aktiviteter i bestyrelsen svarede KKV:
-

At der ikke er særlige krav til at sidde i bestyrelsen.
At holdes 6 møder om året – typisk mandag kl. 18-20.
At der kan være lidt yderligere aktivitet f.eks. ved ansættelsessamtaler

Følgende ønskede at stille op til bestyrelsen:
-

Karina Lundtoft, mor til Magnus i 3. klasse
Claus Lassen, far til Johannes i 1. klasse
Hardy Düring, far til Luca i 2. a
Thomas Kjærgaard, far til Max i 1. klasse

Efter en præsentation af de 4 kandidater blev der afholdt skriftlig afstemning.
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AL og LS var stemmetællere.
Resultatet af afstemningen blev, at Karina Lundtoft Jensen og Claus Lassen blev valgt til bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
Herefter skulle der vælges suppleanter til bestyrelsen.
Som 1. suppleant valgtes Hardy Düring, far til Luca i 2. a., og som 2. suppleant valgtes
Simone Hofsted Jessen, mor til Silke i 1. kl. og Camille i 6. kl. Begge er valgt for 1 år.

6.

Valg af tilsynsførende
KKV gav en kort beskrivelse af den tilsynsførendes rolle.
Bestyrelsen pegede på Bent Bengtson som tilsynsførende på Solsideskolen, hvilket han har været gennem flere år.
Der blev spurgt, om der var krav om udskiftning af den tilsynsførende efter et antal år.
Hertil blev der svaret, at valget er for 4 år.
Bent Bengtson blev enstemmigt valgt som tilsynsførende.

7.

Indkomne forslag
a. Drøftelse – indtægter og udgifter
KKV lagde op til en drøftelse af forslag til, hvordan der kan bringes en god balance i indtægter og udgifter
på skolen. Han påpegede også, at der ikke ville blive taget en beslutning på mødet. Bestyrelsens ønske
var, at høre forældrekredsens forslag og holdninger til forhøjelse af skolepengene og/eller flere elever i
klasserne (kun 6. – 9. kl.).
KKV fremlagde den vedtagne renoveringsplan (som fremgår af referatet fra december 2015) og der blev
suppleret med oplysning om, at skolens revisor anbefaler en overskudsgrad på 2-5%.
Herefter var der den god og åben debat om emnet, hvor der blandt andet blev drøftet:
-

hvor grænsen går for klassekvotienten
om hvor meget skolepengene må stige
om der kan laves en klasse mere
eventuelle sponsorater

Ud fra de mange spørgsmål og kommentarer vurderedes den generelle holdning at være, at bestyrelsen
må beslutte, om der fremover skal 2 elever mere i 6. – 9. klasse. Der var også en klar antydning af, at
skolepengene fremover ikke må stige drastisk, da den procentvise stigning de seneste år, har været forholdsvis høj.
På bestyrelsens vegne takkede PB til slut for, at så mange deltog i debatten.
Alt sammen vil danne grundlag for bestyrelsens beslutning på det førstkommende bestyrelsesmøde.

8.

Eventuelt
KKV takkede LH for hans arbejde i bestyrelsen gennem mange år. LH fik overrakt en vingave.
Der var ros fra Mads Peter Madsen til bestyrelsen og skolelederen for den måde skolen ledes på.
Til slut takkede KKV Mads Peter Madsen for, at have varetaget dirigentposten.
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Nørresundby d.

Mads Peter Madsen
Dirigent

Umiddelbart efter forældrekredsmødet konstituerede bestyrelsen sig således:

Kent Kås Vestergård
Formand
Pia Bindslev
Næstformand

Carina Rubæk Gade

Claus Lassen

Karina Lundtoft Jensen
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