Odense, den 27.10.2016

Referat af forældrekredsmøde
den 26.10.2016 kl. 19.30.

1.

Valg af dirigent.
 Steen Borre valgtes som dirigent, og han konstaterede, at
forældrekredsmødet var lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt.

2.

Bestyrelsen aflægger beretning. Herunder beretning fra tilsynsførende.
Formand Lars Høj Andersson:
 Arbejdet har været i byggeriets tegn. Skolen valgte at entrere med Søren
Vestergaard og TKT. Søren Vestergaard som arkitekt.
 Byggeriet forventes færdigt omkring d. 01.06.2017.
 Det er ikke tanken, at skolen skal optage flere elever.
 Byggeriet skal blandt andet ses som en fremtidssikring af skolen.
 Der har været opsparet en ganske betydelig egenkapital.
Skolen vil også fremadrettet have en fornuftig egenkapital.
 Skolen har et godt renommé og lange ventelister.
 Det kommende år vil også stå i byggeriets tegn.
 Lars H. takker bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år.
Poul Knudsen:
 Byggeriet påvirker selvfølgelig dagligdagen på skolen.
 Førskolen har været en ubetinget succes.
 Førskoletilskud fjernes desværre fra 01.01.2017.
(Efter forældrekredsmødet har Odense Kommune besluttet at udskyde
besparelsen til 2018.)
 Velfungerende dagligdag i vores SFO – masser af aktiviteter i skolens
SFO.
 Statstilskuddet til skolefritidsområdet beskæres med 15-16%
fremadrettet.
 Skolens elever får gennemgående gode og solide resultater, men også
vigtigt at skolens dannelsesideal forfølges.
 Ansvarsbevidste medarbejdere på alle områder.
 Kirsten Hansen går på pension med udgangen af november måned
2016.
 Tak til Michael for et godt og grundigt tilsyn med skolen og tak til
bestyrelsen for et godt samarbejde i året, der er gået.
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Tilsynsførende Michael Graugaard:
 En fornøjelse at føre tilsyn med Marie Jørgensens Skole.
 Glædeligt at se, at der kommer nye og spændende bygninger.
 Tilsynet har omfattet 2 tilsyn på skolen.
 Stor variation af metode i lærernes undervisning.
 Undervisningen har stået mål med, hvad der almindeligvis kræves i
folkeskolen.
3.

Bestyrelsen forelægger det reviderede og godkendte årsregnskab til
orientering.
 Det reviderede og godkendte årsregnskab forelægges til orientering af
Lars H.

4.

Bestyrelsen fremlægger det vedtagne budget til orientering.
 Det vedtagne budget fremlægges til orientering af Lars H.

5.

Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. § 3 stk. 3 og 4.
På valg er Mette Scheel-Hincke og Lena Verhoef. Begge udtræder af
bestyrelsen.
Bestyrelsen indstiller de nuværende suppleanter Peter Lyngdal og Birgitte
Bredahl til nyvalg.
 Peter Lyngdal indtræder i bestyrelsen i Mettes sted i resten af valgperioden,
og Birgitte Bredahl nyvælges.

6.

Valg af suppleanter, jf. § 3 stk. 4.
Der skal vælges to suppleanter. Bestyrelsen indstiller Charlotte Rørby
Hansen og Stine Stærmose Bøgh.
 Charlotte Rørby Hansen og Stine Stærmose vælges som suppleanter.

7.

Indkomne forslag.
Der er ikke indkommet forslag.
 Ingen indkomne forslag.

8.

Eventuelt.
 Lars Høj takker afgående bestyrelsesmedlemmer for deres arbejde i skolens
bestyrelse. Mette har siddet i bestyrelsen siden 1999 og har ydet et meget
stort stykke arbejde for skolen.
 Da Lena V. er forhindret i at deltage i forældrekredsmødet, hilses der af med
hende på et senere tidspunkt.
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