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Referat fra generalforsamling på Tybjerg Privatskole

Onsdag d. t4. marts 2018

K|.19.00 i skolens gymnastiksal

1. Valg af dirigent

Bestyrelsens formand foreslog på bestyrelsens vegne Robert Hinnerskov, som blev valgt.

Dirigenten fastslog, at indkaldelsen var sket i henhold til vedtægterne. lndkaldelse med dagsorden

er udsendt 9. februar 2018. Opdateret dagsorden er udsendt 5. marts 2018, og

generalforsamlingen afholdes 14. marts 2018.

Dirigenten oplyste, at der var 53 stemmeberettigede til stede og 1 fuldmagt, i alt 54. Forældre til

kommende spireb6rn er ikke stem meberettigede,

Bestyrelsen foreslog Randi Kynde som referent, hvilket blev godkendt.

Der blev valgt 3 stemmetællere:

blevet valgt til bestyrelsen.

Dirigenten gennemgik dagsordenen. Der er indkommet to forslag (punkt 9a og 9b) .

2. Formandensberetning

Beretning er udsendt med dagsordenen. Taget til efterretning.

lndsatsområ der i 2Ot7 har bl.a. været byggeri, økonomi, niveaubaseret undervisning,

kommunikation og beredskabsplan.

Udtalelse fra tilsynsfØrende Frank Christensen er udsendt med dagsordenen,

Frank Christensen præsenterede sin oplevelse af skolen som udsædvanligt positiv. God tone

mellem lærere og elever, og mellem elever indbyrdes, højt fagligt niveau og stort engagement fra

både lærere og elever. Frank Christensen har været rektor på privatskolen Marie Kruses Skole i

Nordsjælland med 1.000 elever fra 0. klasse til 3.g. i gymnasiet, og er ligeledes tilsynsførende på

andre privatskoler. Han pointerede, at et godt miljø på skolen ikke er noget, som kommer af sig

selv, og ikke er en selvfølge.
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3. Skolelederens beretning

Beretning er udsendt med dagsordenen. Taget til efterretning.

Der er lagt en plan for en eventuel kommende lockout. Forældrene vil blive orienteret, hvis det

bliver relevant. Orientering gives i så fald først op til 10. april, da der løbende sker ændringer i

forhold til det, der skal meldes ud.

Niveaubaseret undervisning er den nye betegnelse for niveaudelt undervisning. Der har pågået en

del planlægning og efteruddannelse, og skolen er nu klar til at løfte dette indsatsområde fra medio

2018. Der vil blive indbudt til et orienteringsmpde i maj/juni, og der er kalkuleret med en halv

lærerstilling målrettet dette indsatsområde fra næste skoleår.

4. Årsregnskab 2017

Regnskabet er godkendt af bestyrelsen. Revisors årsrapport 2017 er udsendt med dagsordenen.

Regnskabet blev taget til efterretning.

Netto resultat2OLT er 908.000 kr. i driftsoverskud. Dette skyldes blandt andet vakance iSFO-

lederstillingen sommeren over, samt et højere tilskud fra staten på grund af satsforhøjelse. Der er

indmeldt to elever mere end budgetteret. Der var budgetteret med et overskud på 371.000 kr., da

det er et ønske at konsolidere, således at det bliver muligt at finansiere fremtidige

a n lægsinvesteringer. Samlet egenka pital er 1.832.000 kr.

5. Budget 2018

Bestyrelsen fremlagde budget 2018. Taget til efterretning.

Der er budgetteret med 195 elever i næste skoleår, hvilket er tæt på det antal, som skolen vurderer

at være optimalt. Det stigende elevtalskyldes primært, at 9. klasse med få elever afløses af en ny

fyldt 0. klasse. Der budgetteres med et netto resultat på 479.000 kr. på grund af ønsket om

konsolidering. Statens tilskud er politisk bestemt. Stigninger i satsen de seneste år kan lige så

hurtigt gå den anden vej igen ved et regeringsskifte. Der er budgetteret med en højere udgift til

lærere, som bl.a. skyldes, at der i 2018 budgetteres med fuldt besatte stillinger i modsætning til

budget for 2017, og at der er indarbejdet en yderligere halv lærerstilling til niveaubaseret

undervisning. Budgetteret egenkapital 2.311.000 kr.

6. Opfølgning på strategiplanen "Tybjerg2O:2O"

Bestyrelsens formand orienterede om status for strategiplanen. Taget til efterretning.
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Der er i strategiplanen beskrevet 5 indsatsmål frem mod 2020:

Mål 1: Udeskole er Tybjerg Privatskoles varemærke og alle elever og medarbejdere mærker

det.

Mål 2: Vores struktur i undervisningen møder den enkelte elevs niveau og sikrer, at alle

bliver udfordret og løftet.

Mål 3: Vores medarbejdere brænder for at skabe den bedste skole - sammen.

Mål 4: Alle forældre føler sig som en del af skolen og engagerer sig aktivt.

Mål 5: De fysiske rammer er optimerede og der er plads til alle.

Der har været defineret handlinger for 2016 og2017. Yderligere handlinger er defineret for 20L8,

således at der er en klar plan for bestyrelsens arbejde.

Handlingerne for 2017 er gennemf6rt og igangsat. 11 opgaver er afsluttet, 3 igangsat og der

overføres ikke hængepartier til 2018. Der er for 2018 defineret yderligere 7 nye opgaver.

Status og handlinger er beskrevet i PowerPoints, som vedlægges referatet

7. Valg til bestyrelsen:

Spireb6rns forældre må gerne stille op til bestyrelsen.

Der blev valgt følgende fire bestyrelsesmedlemmer for to år

Der blev valgt følgende to suppleanter for et år:

8. Præsentationafsp6rgeundersøgelsen

Resultat af spørgeskemaunders6gelsen er udsendt med dagsordenen. Taget til efterretning.

Bente Bøttger gennemgik resultatet af spørgeskemaundersøgelsen. 59 familier havde svaret.

Tilfredshed opdelt i forhold til skolens tre værdier:

Trivsel: 87% er tilfredse
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Høj faglighed:8I% er tilfredse

Fællesskab: 78% er tilfredse

Undersøgelsen peger blandt andet på følgende indsatsområder: klubaktiviteter, niveaudeling,

SFOens informationsniveau og nye forældes mulighed for at komme ind i fællesskabet. Endvidere

er et potentielt indsatsområde at forøge besvarelsesprocenten.

9. lndkomne forslag

a. Forhøjelse af skolepenge

Der blev stillet forslag om, at skolepengene forhøjes med 12 kr. pr. måned, svarende tt 144

kr. pr. år. Pengene skal ikke gå til skolens drift, men skal effektuere forældrenes indbetaling

til klassekassen, og give et tilskud til stØtteforeningen. Det foreslås, at 96 kr. pr. år

overføres til den relevante klasses klassekasse, således at forældrerØdderne ikke skal stå

for at indsamle 100 kr. fra klassens forældre. 48 kr. pr. år overføres til støtteforeningen.

Forslaget blev drøftet og der blev givet input til bestyrelsen, som tager stilling til forslaget.

Det er bestyrelsen, som har kompetencen til at fastsætte budgettet, herunder

skolepengene. Der blev overvejende tilkendegivet opbakning til forslaget. Det skal

undersøges, om det praktisk kan lade sig gøre.

b. GruppedrØftelser om Helhedsplanen

Generalforsamlingen drøftede i mindre grupper 3 emner om den fysiske helhedsplan for

skolens udvikling, og gav input til bestyrelsen herom:

A: At man føler sig velkommen ved ankomst til skolen.

B: En skole, der både kan bruges af elever og af borgere, foreninger m.fl., og

have værdi og betydning for mange mennesker og for lokalsamfundet.

C: At vælge de vigtigste tiltag og investeringer først, efter jeres mening.....

Gruppedrøftelsen på generalforsamlingen erstatter det topmøde i februar, som blev aflyst

på grund af for få tilmeldte.

Opgavebeskrivelser ved lægges.

10. Eventuelt

Udedag: flere aktiviteter er på tegnebrætet.
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Bilag: skriftlige beretninger, tilsynsførendes udtalelse, årsregnskab, budget, PowerPoints om Tybjerg 20:20

samt spørgsmål til gruppedrøftelse af helhedsplanen.

{shh*rt, , oen lb marts 2018

Robert Hinnerskov

Dirigent


