
Referat af den årlige generalforsamling i “Skoleforeningen ved Den selvejende 
institution Michael Skolen ,Rudolf Steiner Skolen i Hjortespring” i daglig tale 
”Skoleforeningen ved Michael Skolen” , onsdag den 28. april.2021 . 

 Mødet afholdtes i eurytmisalen kl. 19.00. 

 

Peter Broge bød velkommen og blev valgt som dirigent. 

1. Valg af dirigent : Peter Broge. Peter erklærede generalforsamling for lovlig indkaldt efter    
en lille opfordring og indledte mødet med en mindetale til ære for Klaus Barfod. 

2. Aflæggelse af beretning om de sidste 12 måneders virke ved formand Irdi 
Renaberg: 

Jeg har glædet mig til at kunne byde jer alle velkommen til vores generalforsamling. Og ikke 
kun se jer igennem en skærm! Det er min første beretning som formand. Det har jeg set 
frem til! 

Set i lyset at vores generalforsamling i 2020 blev udskudt pga. af den første nedlukning, og 
først blev afholdt i september 2020, er denne beretning på baggrund af et mere spinkelt 
bestyrelsesår i Skoleforeningen. 

Det har været et helt og aldeles anderledes og mærkværdig tid, hvor vi har været sat på 
’hold’ og hvor corona-situationen har vendt op og ned på livet i og omkring skolen. 

Næsten ingenting har været som før. Vi ser nu hvad frihed, fællesskaber og samhørighed på 
skolen betyder, og vi savner de fysiske møder i Skoleforeningen og alle vores 
arrangementer på skolen, der gør en Steiner Skole til et levende sted. 

Vi gik ind i arbejdet med en forventning om, at det ville blive et anderledes år i 
Skoleforeningen, og at vi måtte være omstillingsparate. 

Men selv med lidt pessimistisk-optimisme havde vi nok ikke forventet, at ingen 
arrangementer har kunne været blevet afholdt i år. 

Og for første gang i skolens historie, har vi ikke kunne afholde vores traditionsrige julebasar 
på Michael Skolen. 

Tidligt så vi at vi ikke kunne holde en julebasar i den traditionelle form. Julebasar udvalget 
trådte derfor hurtigt sammen med klassernes julebasar-repræsentanterne, og fik arrangeret 
en alternativ plan for en udendørs julebasar i form at 4 markedsdage. Men yderligere 
restriktioner gjorde at dette hellere ikke kunne lade sig gøre. 

Lidt julebasar blev det alligevel til, idet at butikken hjalp med at sælge de kreationer som 
forældre og bedsteforældre allerede havde lavet – og det skabte en fin julestemning på 
skolen. 



Og som en ekstra julehilsen fra Skoleforeningen fik vi pyntet skolen fint op med gran – til 
glæde for elever og lærere. 

Tak til julebasar udvalget for hurtigt at kunne omdefinere julemarkeds dagene til noget andet 
fint i fællesskab med forældrene og butikken. 

Vi ser meget frem til igen at kunne holde vores arrangementer, vores Julebasar – og til at 
være aktive som skoleforening ift. at understøtte det antroposofiske arbejde på Michael 
Skolen. 

Vi følger stadig med interesse arbejdet med vores Steiner HF. Tine er vores bindeled til 
sammenslutningen, og hun holder os godt opdateret. Vi glæder os til at følge i DPU's 
følgeforskningen, hvor vi kan få et indblik i hvordan det går eleverne efter en endt Steiner 
HF. 

I bestyrelsen er skoleforeningen stadig en aktiv del og vores opgaver er at værne om det 
antroposofiske og støtte op om lærernes undervisningsindsats. Vi har i løbet af ’året’ fulgt 
anerkende med, hvor flot og kreativt skolen har løst hjemmeskoling og hvor 
omstillingsparate alle har været – ikke mindst eleverne. 

Selvom at indtjeningen har været meget lille – nærmest ikke eksisterende år, har en samlet 
Skoleforening været enige om at bruge midler fra vores opsparing. Skoleforeningen har i 
løbet af dette år bidraget økonomisk til: 

● Støtte til lærernes efteruddannelse på Sophia Seminariet (75.000 kr.) 
● Støtte til etablering af overdækning til elevernes cykler (40.000 kr.) 

Skoleforeningen skal i den næste periode fortsætte arbejdet med de visioner vi har for 
foreningen og formidle disse: 

● synliggøre, hvad Skoleforeningen bidrager med til livet på skolen 
● blive ved med at engagere forældre på skolen, fordi forældres engagement og bidrag 

har stor betydning for skolens liv og virke. 
● sætte fokus på fremtidige byggeprojekter i samarbejde med bestyrelsen. 
● at styrke forældre samarbejde på tværs af klasserne, da det er betyder meget at 

forældrene har mulighed for at knytte bånd mellem sig 
● at afholde pædagogiske og antroposofiske foredrag 

Her vil jeg fremhæve, at det er blevet meget tydeligt i denne Corona tid, at vores fokus og 
kræfter i den kommende periode skal være, hvordan vi bedst kommer tilbage til 
fællesskabet, når vi igen kan mødes på Michael Skolen – og hvordan Skoleforeningen kan 
bidrage til dette arbejde. 

Til slut vil jeg på Skoleforeningens vegne gerne sige tak til Peter for at være vores dirigent, 
og for hans praktiske hjælp i løbet af året. Gitte for at holde styr på vores økonomi og for at 
lave vores regnskab. Tak til Johan for at være revisor. Tak til Marchel, til lærerne, til skolens 
forældre som støtter op om skoleforeningens arbejde samt til Butikken Under Kastanjen. 

Og en stor tak til jer andre i Skoleforeningen for jeres engagement, energi og glæde i 
bidrager med. 



 

3. Regnskabsaflæggelse : Dagmar fremlagde regnskabet 2020, som var blevet omdelt og 
kan ses ved henvendelse til skoleforeningen. Året 2020 indtægter er faldet med 190.000 kr. i 
sammenligning med 2019. Årsagen er ingen mulighed for cafeer og ingen julebasar i 2020 
grundet corona restriktionerne. 

Indtægter 2020 : 41.817 kr. 

Der er blevet givet penge til lærernes efteruddannelse, musikinstrumenter, cykelskur og 
julegave bodens udgifter til gran, bivoks og enkelte materialer - taget af skoleforeningens 
egenkapital. 

Udgifter 2020 : 129.794 kr. 

Kassebeholdning på Merkur bank konto 31.12.2020 : 409.187 kr. 

4. Indkomne forslag (skal være skriftlig indgivet til bestyrelsen senest 7 dage inden 
generalforsamling): Ingen 

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

    Tine Brigelsgaard  

    Allan Siegfred  

6. Valg af 2-7 suppleanter for en 1-årig periode: 

     Eva Neuman  

    Ole Gielstrup  

    Ida Sass 

    Rikke Tronier Christensen 

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

8. Evt.: Intet 

 


