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KLOSTERMARKSSKOLEN       
AALBORG 
 

 

Referat af ordinær generalforsamling 

Den 9. juni 2020 
 

Til stede var fra bestyrelse og ledelse: Kristine Fooken Jensen, Svante Bundgaard, Steffen 

Froulund, Jesper Thomsø, Hans-Jørgen Thomsen, Mia Wiesmach, Lars Peter Nitschke og Mette 

Jørgensen 

 

Fra forældrekredsen deltog 10 forældre repræsenteret fra 0.-8.klasse. 

 
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. 

Dirigenten foreslog at punkt 2 og 3 blev slået sammen og bad om at evt. spørgsmål og kommentarer 

måtte vente til efter punkt 3. Dette tog de fremmødte deltagere til efterretning. 

  

2. Bestyrelsens beretning v. Kristine Fooken Jensen, formand 

Kristine Fooken Jensen aflagde bestyrelsens beretning for 2019 under overskrifterne:  

Fase2 

Bestyrelsesarbejdet generelt 

Fremtidigt bestyrelsesarbejde 

 

Bestyrelsens beretning kan læses på bilaget vedlagt nærværende referat. 

 

Charlotte Larsen spurgte til en fornyelse af legepladsen. Hans Jørgen Thomsen svarede, at der vil 

blive etableret en ny og tidssvarende legeplads, der forbinder den gamle indskolingslegeplads med 

det nye område.  

 

3. Kort status ved skoleleder v. Lars Peter Nitschke 

Skoleleder Lars Peter Nitschke gjorde status over skoleåret 2019 med udgangspunkt i nedenstående 

punkter: 

Ud af skolen (i forlængelse af strategidebat) 

Digital undervisning / Corona 

Pædagogiske muligheder Fase2 

Udvidelse af 10. årgang 

Elevindskrivning, synlighed og branding 

 

 

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

Ulla Rasmussen spurgte, hvor mange klasser der er på 10 årgang. Lars Peter Nitschke svarede, at 

der i indeværende skoleår er tre klasser, og i næste skoleår fire klasser. 

Charlotte Larsen ville høre, hvor mange elever, der er indskrevet i børnehaveklassen næste skoleår. 

Lars Peter Nitschke fortalte, der er indskrevet 36 elever 

Dirigenten takkede efterfølgende for beretning og status. 
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4. Det reviderede og godkendte årsregnskab for 2019 forelægges til orientering  

5. Bestyrelsen forelægger det vedtagne budget for 2020 til orientering 

Svante Bundgaard fremlagde årsregnskabet for 2019 som udviste et overskud på 872 t.kr. 

Svante Bundgaard gav en grundig gennemgang af budgettet for 2020 samt af bestyrelsens 

forberedelse og overvejelser om finansieringen af Fase2.  

 

Flemming Jensen takkede bestyrelsen for et godt og gennemarbejdet arbejde med finansieringen af 

Fase2 

Ulla Rasmussen takkede bestyrelsen for prioritering af skolens værdier i finansieringsdrøftelsen. 

Mette Ring ønskede skolen og skolens forældre tillykke samt takkede bestyrelsen for et godt 

arbejde og for at holde fast i skolens værdier i finansieringsdrøftelsen. 

 

 

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer  

På valg er:  Svante Bundgaard – ønsker genvalg og blev genvalgt. 

 Torben Bundgaard Vad – genopstiller ikke 

Bestyrelsen havde indstillet Rasmus Dencker (Anton 5.b og Ella 5.a) som kandidat 

Svante Bundgaard og Rasmus Dencker  blev valgt uden modkandidater. 

 

Valg af 1 suppleant 

Lars Mynderup blev valgt uden modkandidater. 

 

7. Valg af tilsynsførende 

Bestyrelsen indstillede til valg af Lene Thorhauge, som tilsynsførende. Denne blev valgt uden 

modkandidater. 

 

8. Underretning om den årlige tilsynserklæring 

Lene Thorhauge, der er generalforsamlingsvalgt tilsynsførende, vil inden sommerferien sende den 

skriftlige tilsynsrapport.  

Den vil være tilgængelig på skolens hjemmeside under ”Information om skolen”.  

 

9. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag. 

 

10. Eventuelt 

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

bestyrelse. 

Charlotte Larsen foreslog en ny leverandør af skolemad.  

Peter Lau Lauritzen konstaterede generalforsamlingen gennemført og gav ordet til Kristine Fooken 

Jensen, som takkede dirigenten og de fremmødte for et godt og konstruktivt møde. 

 

 

Referent: Mette Jørgensen 

 

 

 

 

  
                         Peter Lau Lauritzen 


