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Referat af ordinær generalforsamling 

Den 4. april 2017 

 

Til stede var Kristine Fooken Jensen, Per Andreasen, Steffen Froulund, Mette Due Andersen, 

Flemming Jensen, Andreas Buelund, Helle Korsbek, Lars Peter Nitschke og Mette Jørgensen 

Fra forældrekredsen var tilmeldt 13 deltagere. 

 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsesformand Kristine Fooken Jensen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne 

Peter Lau Lauritzen som dirigent. Han blev valgt uden modkandidater. 

 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig. 

  

2. Bestyrelsen aflægger beretning 

Kristine Fooken Jensen aflagde bestyrelsens beretning for 2016. Kristine Fooken Jensen havde 

valgt at bygge sin beretning op over de seks fokuspunkter i bestyrelsens FUTURE-strategi.  

 

Faciliteter: Den gennemgribende renovering af hovedbygningen samt det fortsatte arbejde med de 

næste faser i skolens ombygning. 

Undervisning: Fokus på det digitale aspekt i undervisningen, et fortsat fokus på lærernes 

kompetenceudvikling og efteruddannelse samt fokus på elevernes trivsel.  

Tilbud: De mange tilbud som Klostermarksskolen tilbyder. 

Udsyn: Udlandsture og rejser samt finansieringen af disse.  

Relationer: Facebook, opdateret hjemmeside, informationsmøder, brochurer, faglig reklame i 

medierne. 

Energi: Energi-rigtig og energibevidst skole, fokus på økologi i skolebod, madkundskab og SFO 

samt kvaliteten af skolemad  

 

Kristine Fooken Jensens beretning kan læses i dens helhed på Forældreintra. 

 

Dirigenten takkede efterfølgende for beretningen, hvortil der ikke var spørgsmål. 

 

3. Status ved skolelederen  

Skoleleder Lars Peter Nitschke gjorde status over skoleåret 2016. Han indledte sin beretning med at  

redegøre for, hvordan Klostermarksskolen arbejder målrettet med specialundervisning og inklusion. 

Efterfølgende fortalte han om, hvad vi næste skoleår vil sætte fokus på: 

a) Fremmedsprog  

Flere ressourcer til engelskundervisningen (en ekstra time i 8.kl samt 

støtteundervisning på mellemtrinnet)  
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Tilvalg af 3. fremmedsprog (tysk/fransk) 

Nye sprogtilbud (spansk, kinesisk)  

Sprogrejser 

b) Digitale-kundskaber 
IT som en naturlig del af undervisningen 

Flere IT-timer 

Programmering på skemaet  

c) Fokus på trivsel 

Trivsel som en forudsætning for læring 

 

Afslutningsvis takkede Lars Peter Nitschke for samarbejdet med medarbejdere, forældre og 

bestyrelse. 

Lars Peter Nitschkes beretning kan læses på Forældreintra. 

 

Derefter åbnede dirigenten for bemærkninger og spørgsmål til beretning og status. 

Dorte Ladefoged foreslog en ændring i proceduren for elevernes valg af et ekstra 3./4. 

fremmedsprog (tysk/fransk/kinesisk) og timingen i valget af et ekstra fremmedsprog evt. med en 

prioritering af sprogene. Lars Peter Nitschke kommenterede, at skolen ville tage højde for det 

foreslåede til næste år. 

Ulla Rasmussen spurgte til skolens IT-strategi, og hvorledes man ville udskifte bøger med e-bøger. 

Lars Peter Nitschke svarede, at en udskiftning ikke er intentionen, men at IT bliver anvendt i 

undervisningen i de situationer, hvor det giver mening og løfter læringen. 

 

Dirigenten takkede efterfølgende for beretning og status. 

 

Efter status ved skolelederen blev generalforsamlingen suspenderet. 

Da generalforsamlingen blev genoptaget foreslog dirigenten at punkt 4 og 5 blev slået sammen. 

 

4. Det reviderede og godkendte årsregnskab for 2016 forelægges til orientering 

5. Bestyrelsen forelægger det vedtagne budget for 2017 til orientering 

Per Andreasen fremlagde årsregnskabet for 2016 samt budgettet for 2017. Ingen spørgsmål eller 

bemærkninger efterfølgende. 

 

6. Valg af 1 bestyrelsesmedlem  

På valg er: Per Andreasen - ønsker ikke genvalg. 

Bestyrelsen havde indstillet Svante Bundgaard som kandidat. 

Svante Bundgaard blev valgt uden modkandidater. 

 

7. Valg af 1 suppleant 

Troels Hegland (Noah 3.a) blev valgt uden modkandidater. 

 

8. Underretning om den årlige tilsynserklæring 

Skolen har valgt et kommunalt tilsyn. Lene Thorhauge, der er kommunal tilsynsførende, har sendt 

en skriftlig tilsynsrapport. Den ligger tilgængelig på Forældreintra og på skolens hjemmeside under 

”Information om skolen”.  

 

9. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag. 
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10. Eventuelt 

På bestyrelsens vegne takkede Lars Peter Nitschke Per Andreasen for hans store arbejde for skolen 

samt professionelle indsats i bestyrelsen.  

 

 

Afslutningsvis gav dirigent Peter Lau Lauritzen ordet til Lars Peter Nitschke, som takkede 

dirigenten og de fremmødte for et godt møde. 

 

 

Referent: Mette Jørgensen 

 

 

 

 

  
                         Peter Lau Lauritzen 

 


