Referat af den årlige Generalforsamlingen for Skoleforeningen ved Den selvejende
institution Michaelskolen - Rudolf Steiner Skolen i Hjortespring
den 3.april 2019
**********************************************************************

1. Valg af dirigent: Johan Renaberg.
2. Aflæggelse af beretning om de sidste 12 måneders virke ved formand Ane Menzer
Årets første arrangement var i januar måned - en lørdagsskole med foredrag af Birger
Bengtson med efterfølgende workshops afholdt af lærerne. Skoleforeningen stod for at
arrangere cafeen i samarbejde med forældrene.
Der sker stadig forandringer i forhold til årstidsfesterne. I år var Nytårskoncerten flyttet, og
den blev til en forårskoncert –Tak til musiklærerne og skolens børn for et meget fint
arrangement i Herlev Medborgerhus med god stemning og selvfølgelig fantastisk musik.
Årets høstfest var en blanding af tidligere års traditioner og sidste års nye form. Festen er
elevernes og lærernes gave til forældrene, hvor Skoleforeningen igen arrangerede kagesalg
sammen med klasserne, så vi også til denne fest fik en lille indtjening. Skoleforeningen
bidrog med et foredrag om frugt- og biavl ved biodynamisk frugtavler Verner Andersen fra
Bellingehus.
Det var en skøn dag med fællesspisning og dans - tak til børn, lærere og forældre for et dejligt
arrangement.
Ellers har der som altid været afholdt café til alle lørdagsskoler.
Vi har haft to gode arbejdsweekender i samarbejde med Marchel, hvor der er blevet lavet et
rigtig godt og vigtigt arbejde af de fremmødte forældre. Vi skal stadig være opmærksomme
på, hvordan vi bedst motiverer forældrene til at deltage i alle vores arrangementer, sådan at
det bliver til gode oplevelser, som forældrene glæder sig til at deltage i, og hvor de ser
meningen i det arbejde, de laver på og for skolen.
Når det er nævnt - har vi stadig et formidlingsarbejde foran os i form af at sørge for at
forældrene bliver informeret om, hvad de indtjente midler går til, og hvad Skoleforeningen
bidrager med til livet på Michael Skolen. Det kommende år skal vi arbejde på at synliggøre
vores arbejde.
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Julebasaren overgik sig selv – det er også ved at være en tradition;-)
Der var en dejlig stemning på dagen, masser af flotte boder og gode varer og der blev
arbejdet flittigt i alle værksteder. Det gav et meget flot økonomisk resultat – det er et
fantastisk arbejde, der bliver lagt på dagen af forældre, børn og lærere. Vi kan virkelig være
stolte af vores Julebasar.
Bestyrelsen i Skoleforeningen har nogle gange travlt med de praktiske opgaver, som skal
fordeles på ret få mennesker. Vi har derfor besluttet at foreslå at udvide antallet af
suppleanter. Et forslag der skal stemmes om i dag. Det vil gøre os mindre sårbare ved
sygdom mv. Men tanken er også, at det styrker os, hvis der er flere, der kan tage fat til
arrangementer mm. Samt, at vi er flere, der har viden omkring skoleforeningens arbejde.
I år har vi med særlig interesse fulgt 11/12- klasse udvalget og etableringen af HF. Tine
Brigelsgård er vores bindeled til Sammenslutningen, og hun holder os rigtig godt opdateret.
Vi glæder os til at følge processen og til at være aktive som skoleforening ift. at understøtte
det antroposofiske arbejde i overskolen.
Fremtid og visioner
Skolen har fået nye vedtægter i forbindelse med etablering af HF – det betyder, at vi skal
ændre Skoleforeningens vedtægter i dag. Ændringerne har også medført, at der ikke længere
er et repræsentantskab på skolen. Skoleforeningen vil derfor forsøge at skabe en ny model,
hvor klasserepræsentanter og skoleforeningen mødes til nogle årlige møder.
Derudover er der flere ønsker på skolen om nye bygninger og udvidelser af allerede
eksisterende projekter mv. Skoleforeningen vil gerne være økonomisk støtte i udvalgte
projekter, og håber på denne måde at synliggøre overfor forældrene, hvilke projekter
skoleforeningen støtter økonomisk, så vores skønne skole kan vokse og give det bedste tilbud
til vores børn.
Vi vil gerne være med til at arrangere flere foredrag, støtte op om fejringen af Waldorf 100
og finansiere supervision af lærerne.
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Skoleforeningen har i løbet af året støttet istandsættelse af klaveret i salen, uddannelse til
lærerne og foredrag for forældre og lærere.
Tak til Peter for praktisk hjælp, til Gitte for at lave vores regnskab, til Johan for at være
ordstyrer og til Marchel for samarbejde omkring alt det praktiske, samt alle skolens forældre
som støtter op om skoleforeningens arbejde.
3. Regnskabsaflæggelse ved hjælp af Johan Renaberg:
En stor tak til Pernille Helbig for regnskabet gennem mange år i Skoleforeningen.
Året 2018 har givet et stort overskud på 130.117 kr. Indtægterne fra cafeerne og basaren har
været store, og udgifterne har været lave, da der ikke har været mange ansøgninger hverken
til materiel eller uddannelse. De budgetterede udgifter blev kun delvist brugt.
Skoleforeningen har en god økonomi og kan satse på at støtte flere arrangementer/ tiltag på
skolen, hvilket også fremgår på budgettet for 2019.
Både budget og regnskab vil blive lagt på hjemmesiden.
4. Indkomne forslag - ingen.
5. Vedtægtsændringer - alle ændringer blev enstemmigt vedtaget.
● Ændring af navn til Skoleforeningen ved Den selvejende institution Michael Skolen,
Rudolf Steiner Skolen i Hjortespring april 2019 både i overskriften og § 1 og § 2
stk.1.

● § 2 stk.3 sletning af “ og repræsentantskabet “.
● § 4 stk.2 ændring til: Valg af mindst 2 suppleanter og højst 7 suppleanter ….
● § 5 stk.2 ændring til “Endvidere vælges mindst 2 suppleanter og højst 7 suppleanter
for et år ad gangen.”
● § 6 stk.3 ændring til “ Bestyrelsen udpeger 3 medlemmer til Den selvejende
institution Michael Skolens bestyrelse. Med udpegningen af disse medlemmer skal
Skoleforeningen arbejde på at sikre, at der i Den selvejende institutions Michael
Skolens bestyrelse er samlet relevante kompetencer, f.eks. økonomiske og
antroposofiske. Skolens ansatte eller elever kan dog ikke være medlemmer i Skolens
bestyrelse i henhold til skolens vedtægter §10, stk.10-13.
Side 3 af 4

Referat af den årlige Generalforsamlingen for Skoleforeningen ved Den selvejende
institution Michaelskolen - Rudolf Steiner Skolen i Hjortespring
den 3.april 2019
**********************************************************************

Undlader skoleforeningens bestyrelse at give besked herom, bliver de manglende
medlemmer valgt på Skolens generalforsamling i forældrekredsen.
● § 6 stk. 6 ændring til “vedtægtsændringer”.
● § 12 tilføjelse af “og 3.april 2019”.
6. Valg af medlemmer til Skoleforeningens bestyrelse for en 2-årig periode.
På valg i år:
Tine Brigelsgård – valgt.
Ane Menzer – valgt.
Allan Siegfried - valgt.
7. Valg af 2 suppleanter for en 1-årig periode (ved vedtægtsændringerne ændres dette
til 7):
Eva Neuman – valgt
Dagmar Missmahl - valgt
Annie Peetah - valgt
8. Valg af revisor for en 2-årig periode: Johan Renaberg valgt.
9. Evt. - intet.
Referent: Dagmar Missmahl
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