
Referat fra den årlige generalforsamling i ”Skoleforeningen ved Michael 

Skolen” onsdag 21 marts afholdt i Eurytmisalen kl. 19.00. 

  

Med følgende dagsorden: 

  

1. Valg af dirigent : Dagmar Missmahl. 

 

2. Aflæggelse af beretning om de sidste 12 måneders virke af formand Ane 

Hinna :  

“2017 startede traditionen tro med en rigtig dejlig nytårskoncert - tak til 

musiklærer og skolens børn for et meget fint arrangement med god stemning og 

fantastisk musik. Ellers har der i året været forandringer i luften 

ift.årstidsfester.Kollegiet besluttede at høstfesten i år skulle være elevernes og 

lærernes gave til forældrene. Det blev en skøn dag med fællesspisning og dans - 

så tak for et dejligt arrangement. For skoleforeningen betød det at vi fik en 

“fridag”, men også mistede høstfestens indtjening .Ellers har vi afholdt café til 

alle lørdagsskoler og andre arrangementer. 

Vi har efterhånden også landet som bestyrelse og har fundet nye gode rutiner. 

Irdi Renaberg er fantastisk til at organisere - noget der giver positive 

tilbagemeldinger fra forældrene og letter arbejdet for os andre medlemmer af 

skoleforeningen. 

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.Arbejdsdagen i april var meget velbesøgt, desværre haltede det lidt 

med tilslutningen i efteråret - så vi har stadigvæk noget motivationsarbejde 

foran os. 

Julebasaren forløb meget fint. Det var dejlig at have Dagmar tilbage igen, med 

hendes viden, handlekraft og god energi.Der var en dejlig stemning på dagen og 

et meget fint økonomisk resultat - det er et fantastisk arbejde, der bliver lagt på 

dagen af forældre, børn og lærer. 

Også i år har vi med særlig interesse fulgt 11./12.klasse udvalget og processen 

med godkendelsen som HF.Nu glæder vi os til at følge forankringen af HF og til 

at være aktive som skoleforening ift. at understøtte at skolen vedbliver med at 

fastholde sit antroprosofiske grundlag. 

Skoleforeningen har i løbet af året støttet indkøb af div. instrumenter, 

uddannelse til lærerne og foredrag. 

Tak til Peter for praktisk hjælp. Til bogholder Gitte for at lave vores regnskab og 

til Marchel for samarbejde omkring alt det praktiske, samt skolens forældre som 

støtter op om skoleforeningens arbejde. 

 

3. Regnskabsaflæggelse ved Pernille Helbig : Årets overskud på 78.599 kr. 

afspejler et stort overskud på basaren og et år med mindre anskaffelser 

og et mindre beløb til henlæggelse af sal. 

 

4. Indkomne forslag - ingen. 

 



5. Valg af medlemmer til Skoleforeningens bestyrelse for en 2-årig periode: 

 

Irdi Renaberg – valgt. 

Jeanette Dedichen – valgt. 

Camilla Thuv Nilsen – valgt. 

Hedvig Reuss – valgt. 

 

     6. Valg af 2 suppleanter for en 1-årig periode: 

 

Eva Neuman – valgt. 

Dagmar Missmahl   - valgt. 

 

    7. Valg af revisor for en 2- årig periode: Johan Renaberg. 

  

8. Evt :  

“Waldorph 100” fejres i år 2019 , 100 året for den første Steiner skole blev 

indviet i Tyskland. Styregruppen under sammenslutning, hvor Ida også er 

deltagende, planlægger begivenheder der kan fejre året og tager gerne imod 

forslag til at markere året på skolen og i hele landet. 

     Ane arbejder sammen med Marcel og musiklærer Malene på at søge fonde og  

     skoleforeningen og Butikken til at finanserer en istandsættelse af kælderen,  

     værksted og Butik med henblik på at flytte værksted til materialegården,  

     Butikken op i musiklokalerne og musiklokaler i kælderen. 

     Skoleforeningens bestyrelse må ændre deres vedtægter, så de stemmer  

     overens med skolens nye vedtagne vedtægter - repræsentantskabet er der  

     ikke mere og nye medlemmer til bestyrelsen skal vælges hvert andet år ( må  

     kun sidde i bestyrelsen i 2 år ad gangen). 

     HF starter i august 2018 og der er nu elever nok (over 20) til at det bliver  

     godkendt. Planlægning af invitation af politikker til åbning og rundvisning. 

     Foredrag af Thomas Urskov d.19.4. kl.19 - medbring æble, blyant og papir : 

     “Arbejdsglæde og bedre mails”. 

 

 

Referent: Dagmar Missmahl 

 


