SOLSIDESKOLEN
Privatskolen i Nørresundby

REFERAT
Emne

Forældrekredsmøde

Dato

21. maj 2019

Tidspunkt

19.00

Sted

Solsideskolen

Referent

Charlotte Maibom Mogensen (CMM)

Deltagere

Kent Kås Vestergård, skolebestyrelsesformand (KKV)
Pia Bindslev, næstformand (PB)
Helene Selmer Kristensen (HSK)
Mette Eskildsen (ME)
Claus Lassen, bestyrelsesmedlem (CL)
Marie Bruhn Breum, skoleleder (MBB)
Heidi Kanstrup Larsen, viceskoleleder (HK)
Lisbeth Storgaard, lærerrådsformand (LS)
Anja Lusty Hjortshøj, tillidsrepræsentant – lærer (AL)
Maria Kjeldsen, tillidsrepræsentant – pædagoger (MK)
Mikael Schultz, lærer
Ca. 25 forældre

Fraværende
Kopi til

Lægges på skolens hjemmeside

Dagsorden

1.

Valg af dirigent

2.

Bestyrelsen aflægger beretning

3.

Bestyrelsen forelægger regnskabet til orientering

4.

Bestyrelsen forelægger det vedtagne budget til orientering

5.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg:
Kent Kås Vestergård, villig til genvalg
Pia Kromann Bindslev, genopstiller ikke
Mette Eskildsen, genopstiller ikke
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6.

Indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer på baggrund af henstilling fra STUK
(Styrelsen for Undervisning og Kvalitet).
Ændringerne fremgår i vedhæftede fil med gul markering og/eller fodnoter.

7.

Eventuelt

1.

Valg af dirigent
Mads Peter Madsen, far til Pernille i 9. kl., blev enstemmigt valgt til dirigent.

2.

Bestyrelsen aflægger beretning
KKV aflagde årets beretning. Beretningen lægges på skolens hjemmeside sammen med
referatet.
Der blev efterfølgende spurgt til antal lærer på skolen.
MBB svarede, at der p.t. er 13 lærer + ledelsen.

3.

Bestyrelsen aflægger regnskabet til orientering
ME fremlagde årets regnskab, som udviste et positivt resultat på kr. 1.680.646.
Årets positive resultat skyldtes primært:
- at koblingsprocenten var ændret fra 75% til 76 %
- at lønudgifterne var lavere, da der i 5 mdr. manglede en lærer/skoleleder
- at renoveringen af gymnastiksal m.m. først blev igangsat i 2019
- at omkostninger til undervisningsmaterialer var lavere end forventet
ME orienterede ligeledes om, at de administrative omkostninger var højere end forventet.
Dette skyldtes bl.a.:
- at CMM kom på fuld tid fra maj 2018
- at der var tilknyttet en konsulent
Der blev spurgt om, hvor stor egenkapitalen ønskes.
KKV svarede, at der ikke er et loft over egenkapitalen, men det er heller ikke bestyrelsens ønske, at der skal være store overskud.
Der vil i år blive tæret på egenkapitalen i forbindelse renoveringen af gymnastiksal, toiletter m.m.
Der foreligger også en renoveringsplan, som følges.
Egenkapitalens størrelse giver også mulighed for større indkøb.
CL orienterede om koblingsprocenten og konsekvensen af en evt. nedsættelse heraf.
Han henviste også til renoveringsplanen, som følges nøje, hvilket gør, at der løbende
vedligeholdes.
CL’s konklusion var, at med en stabil koblingsprocent og et godt overblik over omkostningerne, kan der skabes en robust skole.
PB kunne tilføje, at den kommende renovering af især drengetoiletterne har været et
stort ønske gennem mange år.

En forælder ville gerne vide hvilken type konsulent, der havde været benyttet.
Hertil svarede KKV, at det var en personalekonsulent.

Der blev spurgt til uddybning af renoveringsudgiften på ca. 4. mio. kr.
KKV orienterede om, at dette ville blive uddybet senere.
En forælder afsluttede punktet med ros for det flotte resultat.

4.
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Bestyrelsen forelægger det vedtagne budget til orientering
ME fremlagde det vedtagne budget for 2019, som viser et overskud på 227.000 kr.
I budgettet er der igen i år afsat et større beløb til renovering af gymnastiksal m.m.

5.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
KKV, PB og ME var på valg.
PB og ME ønskede ikke at genopstille. KKV var villig til genvalg.
Som yderligere kandidater til bestyrelsen valgte følgende at stille op:
Morten Laursen – far til Rune i 2. klasse og Hjalte i 5.b.
Tina Mølgaard – mor til Marie i 5.b. og Maja i 8. klasse
Søren Edholm – far til Martine i 1. klasse
PB foreslog Dorte Tilsted Jørgensen - mor til Anna i 2. klasse og Victor i 3. klasse.
Efter en kort præsentation af de opstillede, blev der afholdt skriftlig afstemning.
AL, LS og ME blev valgt som stemmetællere.
Mens stemmerne blev optalt, gennemgik KKV tegningen over renovering af gymnastiksal, toiletter m.m.
Der blev spurgt, om der bliver ovenlys i gymnastiksalen.
KKV svarede, at det gør der ikke, da loftet over gymnastiksalen er fuldt udnyttet til opbevaring.
Så var der spørgsmål til toiletter i ombygningsperioden.
Hertil kunne KKV svare, at der opstilles toiletvogne i byggeperioden, som starter 1. juli
og forventes afsluttet ca. 1. november.
Der blev også spurgt om, hvordan de nye toiletter bliver. Er der vægge fra gulv til loft?
KKV svarede, at der bliver vægge fra gulv til loft.
Herefter var det et spørgsmål om idræt i byggeperioden.
MBB svarede, at idrætstimerne primært vil foregå udendørs, men at der også er budgetteret med yderligere leje af hallen i Nørresundby Idrætscenter.
Herefter var resultatet af afstemningen klar.
Det blev Dorte Tilsted Jørgensen, Kent Kås Vestergård og Søren Edholm, som blev valgt
til bestyrelsesmedlemmer. Alle er valgt for 2 år.
Herefter skulle der vælges suppleanter til bestyrelsen.
Som 1. suppleant valgtes Simone Hofsted Morell Jessen, mor til Silke i 4. klasse og
Camille i 9. klasse, og som 2. suppleant valgtes Morten Laursen, far til Rune i 2. klasse og
Hjalte i 5.b. Begge er valgt for 1 år.

6.

Indkomne forslag
Efter henstilling fra STUK (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet) om ændring af vedtægterne blev disse ændringer gennemgået og enstemmigt vedtaget.

7.

Eventuelt
En forælder ønskede mere uddybning i referaterne fra bestyrelsesmøderne.
KKV svarede, at referaterne er beslutningsreferater, og derfor ikke er mere uddybende.
Til slut var der en forælder som syntes, at det var meget positivt, at der var så stort et
fremmøde ved årets forældrekredsmøde.
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KKV takkede herefter ME og PB for deres store arbejde i bestyrelsen siden henholdsvis 2017 og 2013.
De fik begge overrakt en vingave.
Afslutningsvis takkede KKV Mads Peter Madsen for at have varetaget dirigentposten, som nu også
var sidste gang, da han fra næste skoleår ikke længere har børn på skolen. Han fik ligeledes overrakt
en vingave.
Mads Peter Madsen sluttede forældrekredsmødet af med at rose bestyrelsen og skolens personale
for deres store arbejdsindsats.

Nørresundby d.

Mads Peter Madsen
Dirigent

Umiddelbart efter forældrekredsmødet konstituerede bestyrelsen sig således:

Kent Kås Vestergård
Formand

Helene Selmer Kristensen
Næstformand

Claus Lassen

Dorte Tilsted Jørgensen

Søren Edholm
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