
Referat af den årlige generalforsamling i ”Skoleforeningen ved Michael Skolen” 
onsdag 2. September 2020 .  
Mødet  blev afholdt i Eurytmisalen kl. 19.00 med 23 deltagere. 
 
1.Valg af dirigent : Peter Broge, sekretær ved skolen, blev valgt og erklærede generalforsamlingen 
for lovlig. Den er sket  med de 14 dages varsel, som er foreskrevet i Skoleforeningens vedtægter. 
Vedtægternes paragraf om afholdelse inden d. 1.maj - har i år ikke kunne udføres - grundet de 
restriktioner staten har udstukket i forhold til at begrænse smittespredningen af coronavirus. Men det 
lykkes at planlægge afholdelsen inden Skolens generalforsamling ( som er planlagt d.21.september). 

 
2. Aflæggelse af beretning om de sidste 18 måneders virke  ved formand Ane Hinna Sørås: 
“Året 2019 begyndte med den festlige forårskoncert - hvor skoleforeningen gav en hånd med 
organiseringen i Herlevs medborgerhus. En tak til musiklærerne og deres engagement og elevernes 
begejstring. 
Året 2019 stod i Waldorf 100 fejringens tegn, noget der især blev markeret til skolens Michaelsfest i 
september måned, hvor forældrekredsen vil få lov til at opleve elevernes meget højtidelige gang i 
Michael spillet. Hele skolen deltog og den store fest blev suppleret af aktiviteter inspireret af viking 
markeder. Skoleforeningen bidrog med leje af kæmpe stort telt, morgen brød og en beskeden 
suppebod og en succesfuld pølsebod. 
Vi har arrangeret cafeer i forbindelse med plante weekenden og majfesten i samarbejde med 
klassernes praktisk valgte repræsentanter, samt arbejdsweekendens opgaver i samarbejde med teknisk 
servicechef Marchel Tord Pedersen og dennes forplejning. 
Vi skal stadigvæk være opmærksom på at motivere og engagere forældrene til at deltage og bidrage til 
skolens arrangementer - sådan at det bliver til gode oplevelser, som forældrene glæder sig til at 
deltage i og hvor de ser en mening i det arbejde - de kan bidrage med på skolen. 
Formidlings arbejdet af skoleforeningens fordeling af indtjente midler gennem cafeer og basaren - må 
der også arbejdes med - så alle ved det nytter og både musiklivet, bygninger, efteruddannelse og 
meget mere ved skolen har glæde af midlerne. 
Vi har i skoleforeningen travlt med de praktiske opgaver i bestyrelse, som skal fordeles på få 
mennesker - derfor blev det besluttet at udvide antallet af suppleanter i bestyrelsen - i håb om at det 
vil gøre os mindre sårbare ved sygdom eller lignende - men tanken var også at det styrker os hvis der 
er flere der kan tage fat - samt at der er flere som forstår skoleforeningens virke og formål. Indtil 
videre er pladserne ikke fyldt ud - og dette års corana - stilstand ser ikke ud til at have fremmet 
interessen/engagementet. 
Julebasaren overgik igen sig selv - fantastisk stemning på dagen, masser af flotte boder og gode varer 
- og der blev arbejdet flittig i alle værksteder. Det gav et meget flot økonomisk resultat - takket være 
det fantastiske arbejde der bliver lagt i basaren af forældre, børn og lærer. 
Vi kan virkelig være stolte af vores basar. 
Også i år har vi med særlig interesse fulgt etableringen af HF. Bestyrelsesmedlem Tine Brigelsgaard 
er bindeleddet til det tidligere landsdækkende 11./12. kl. udvalg og hun holder os vældig godt 
opdateret. Vi glæder os til at følge processen og til at være aktive som skoleforening i forhold til at 
understøtte det antroposofiske arbejde i overskolen. 
Lærer Ida Dey er bindeleddet til læreruddannelsen ved Sofia seminariet og hvad der sker nyt i 
Sammenslutningen af Steiner Skoler. 
Der er ikke længere et repræsentantskab bestående af forældrerepræsentanter, lærer og 
bestyrelsesmedlemmer ved skolen. Skoleforeningen vil derfor forsøge at skabe et nyt forum, hvor 
klasserepræsentanter og skoleforening mødes til nogle årlige møder. 



Der er mange ønsker på skolen om nye bygninger og udvidelser - det vil foreningen gerne støtte op 
om økonomisk - med håb om at synliggøre for forældrene hvad foreningen støtter - så vores skønne 
skole kan vokse og give det bedste tilbud til vores børn. 
Ellers vil vi ger i samarbejde med lærerne arrangere flere foredrag og supervision til lærerne. 
Tak til Peter for praktisk hjælp, bogholder Gitte for at holde styr på vores regnskab, til revisor Johan 
Renaberg, til de afgående bestyrelses medlemmer Camilla Thuv, Jeanette Dedichen og Annie Peedah 
og Allan Siegfried. 
Og ikke mindst Jan Thiesen for at indlede aftenen med foredrag om Pandemiens betydning.” 
 
En takketale blev efter formandens beretning sagt af Ida og gave overrakt til Anne Hinna. 
 
 
3. Regnskabsaflæggelse ved Irdi Renaberg - og uddeling af dette. 
    Regnskabet 2019 afviger en del fra budgettet 2019 - men der var penge til det. 
Indkomsterne kommer fra forældrenes årlige medlems betaling, overskud fra cafeerne og basaren og 
enkelt medlems betalinger udefra.  
Der er givet penge til: 

● Boldbur og bænke 
● Uddannelse på Sofia seminariet 
● instrumenter 
● Michaelsfesten 
● arbejdsweekenden. 

Der er brugt 44 000 kr. mere i forhold til budgetteret, men foreningens sunde økonomi med en kasse 
beholdning på nu 494 000 kr. kan klare det. 
 
4. Ingen indkomne forslag . 
 
 5. Valg af 4 medlemmer til Skoleforeningens bestyrelse for en 2-årig periode. 

På valg i år: 
Irdi Renaberg– blev genvalgt 
Natascha Norea blev valgt. 
Hedvig Reuss – blev genvalgt. 
Et bestyrelses medlems post blev ikke udfyldt/ ingen opstillinger . Bestyrelsen   
konstituerer evt. opstillede suppleanter. 
 

a. Valg af medlem til Skoleforeningens bestyrelse for en 1-årig periode: 
Ane Menzer fratræder et år for tidligt, derfor blev der valgt 1 nyt medlem i hendes sted. 
Lukas Norea blev valgt. 
 

     6. Valg af 2 - 7 suppleanter for en 1-årig periode: 
Eva Neuman – valgt. 
Dagmar Missmahl   - valgt. 
 

     7. Evt.  
 Intet til dette punkt. 


