Referat af generalforsamling for Skoleforeningen ved Michael Skolen
lørdag den 18. marts 2017
Punkt 1: Lars Lyhne blev valgt som dirigent. Dirigenten indledte med at konstatere,
at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Punkt 2: Dernæst blev der holdt beretning ved formand Ane Hinna Menzer. Ane
fortalte, at der har været meget at se til, eftersom foreningens mangeårige formand
Dagmar Missmahl fratrådte i 2016. Den nye bestyrelse har skullet lære meget og
har også arbejdet med at indføre nye rutiner. Irdi Renaberg har stået for
lørdagsskoler og arrangementer, og Ane har stået for arbejdsweekender i
samarbejde med skolens pedel, Marchel Pedersen. Marchel og Ane har haft et godt
samarbejde. Fællesspisning er blevet genindført til arbejdsweekenderne. Der har
været en dejlig julebasar med forskellige nye tiltag, som har fungeret godt. Pernille
Helbig har suppleret på kassererposten.
I øvrigt har skoleforeningen med interesse fulgt arbejdet i 11.-12.-klassesudvalget i
forhold til det store arbejde med Steiner-hf. Her er vi blevet oplyst af Tine
Brigelsgaard, som er medlem af både 11.-12.-klassesudvalget og skoleforeningen.
De penge, som skoleforeningen har indsamlet, er blevet brugt til nye instrumenter,
til lærernes videreuddannelse, og der er også blevet afsat penge til en ny sal.
Skoleforeningen vil gerne takke Peter Broge, Gitte Olsen og Marchel Pedersen for
god hjælp. Også tak til forældre og lærere.
Punkt 3: Dernæst var der regnskabsaflæggelse ved Irdi Renaberg.
Skoleforeningen har haft tre indtægtskilder: kontingenter, julebasar og caféer. Der
har været udgifter til julebasar, caféer, arbejdsweekender, videreuddannelse og
instrumenter.
Skoleforeningen har et overskud: 34.000 kr.
Punkt 4: Indkomne forslag. Der var ingen.
Punkt 5: Valg af medlemmer til Skoleforeningens bestyrelse for en 2-årig periode.
Pernille Helbig blev valgt ind.
Tine Briegelsgaard blev genvalgt.
Ane Hinna Menzer blev genvalgt.
Valg af suppleanter: Trine Rilorin og Eva Neumann blev valgt.
Punkt 7: Valg af revisor for en 2-årig periode: Lars Lyhne blev genvalgt.
Punkt 8. Evt. Der var ikke noget under punktet.
Referent: Pernille Landing Lund

