
Bestyrelsens beretning for året 2013 

 

Sidste år arrangerede vi fællesspisning og børnepasning i forbindelse med generalforsamlingen, og 

det virkede til at fungerede godt og gav flere forældre mulighed for at deltage. 

 I år er der dog så meget andet på skolen i denne uge så derfor valgte vi at nøjes med at tilbyde 

børnepasningen i forbindelse med årets generalforsamling.  

Skolens økonomi er jo bestyrelsens ansvar, så derfor indleder jeg kort med økonomien – og revisor 

uddyber i sin gennemgang af årsregnskabet. 

På sidste års generalforsamling fortalte jeg, at vi dengang begyndte at arbejde med 

femårsbudgetter – og det har vist sig at være rigtig godt, da de tydeligt viser konsekvenserne af de 

faldende statstilskud – som vi har måttet rette vores økonomi ind efter. Vi har gået vores 

investeringer efter i sømmene sammen med forskellige rådgivere og har reguleret, så vi får det 

bedste afkast, samtidig med at midlerne er sikret, så vi ikke løber nogen risiko.  

Vi har ca. 9 millioner i aktiver, fordelt  i obligationer og indestående i forskellige banker. I passiver, 

dvs.  realkreditlån, har vi ca. 7 millioner.  

Det nedsatte statstilskud har fået os til at ændre vores byggeplaner. Selvom vi har sparet rigtig 

meget op til byggeri, så har vi i bestyrelse og ledelse valgt kun at bygge for ca. 2 ½ millioner, sådan 

at vi fortsat har en økonomisk sikkerhed i usikre tider.  

Dog er vores tidligere planer ikke spildte, da de viser den skole, vi på sigt arbejder frem mod. Vi 

forsøger fremadrettet at spare mere op, men det vil være langt mindre pr år end hidtil, men 

opsparingen er godt investeret og  vil kunne skabe de ønskede rammer. 

 

 Planen er nu, at vi renoverer og udbygger pavillonerne, så de bliver tidssvarende og kan danne 

ramme om den indskolingsundervisning og SFO, vi gerne vil have.  

Det betyder, at vi sammenlagt får en skole med ordentlige faciliteter, som kan danne ramme om 

den kommende udvikling undervisningsmæssigt og læringsmæssigt. Vi vil lave en gennemgang af 

byggeriet her efterfølgende. 

Men det skulle sikre en forsat sund skoledrift. 

 

 



Vi har været vant til, at det ikke har været et problem at fylde nye børnehaveklasser op, da vi har 

lange ventelister. Imidlertid lykkedes det ikke sidste år – og det har selvfølgelig betydning for 

klassen, men også for skolens samlede økonomi. 

Heldigvis er næste års børnehaveklasse fyldt op – og de er klar til start til Miniskolen på torsdag.  

Det er ikke kun hos os, dette års børnehaveklasse ikke er fyldt op – vi skal være forberedt på, at 

det ikke altid vil lykkes med det faldende børnetal og en familieøkonomi, som ikke for alle er 

optimal. Endnu en grund til at være forsigtig med at bruge for meget på byggeri, da svingninger i 

elevtal mærkes på statstilskuddet.  

Men positivt, at der er fyldt op til den næste børnehaveklasse – og at vi i alle klasser har 

ventelister. Vi vil dog forsat have vores opmærksomhed rattet mod at finde procedurer og 

metoder der kan sikre at vi fremadrettet har fyldt op i alle klasser. 

 

Skolen har fortsat fuld funktionsadskillelse, som sikrer besvigelser og fejl. Vi har indført et nyt 

elevsystem hos Tabulex og er i gang med at implementere et nyt økonomisystem, også hos 

Tabulex. Det betyder, at kontoret arbejder med tidssvarende systemer, som sikrer et professionelt 

arbejde med skolens drift og økonomi. 

Vi har haft to tilsynsførende, Emil Rolsted og Ulla Krogsgaard. Som vi begge har været glade for at 

have som tilsynsførende. Ulla har dog valgt at stoppe. Men fremlægger selvfølgelig sin beretning i 

aften. Emil blev certificeret i 12 og vil gerne forsætte med at være tilsynsførende. og vi vil derfor 

efterfølgende have 1 tilsynsførende på skolen, hvilke i øvrigt langt de fleste skoler har. 

 Emil og Ulla har de sidste år jævnligt besøgt skolen, og fulgt med på intra og i skolens liv. Deres 

beretning bliver fremlagt på generalforsamlingen og lægges derefter på intra.  

Det har været et svingende år i 2013 med lockout, som medførte mange problemer for både børn, 

forældre og skolens personale, med tanker om skolereform, arbejdstidsregler og sidst på året 

planlægning af lederskifte, da Berith sagde op for at flytte til en anden del af landet. Det hele er 

ikke altid let, men det er det værd: Sammen laver vi skole – en skole, som giver vores børn gode 

muligheder nu og i fremtiden. Det er arbejdet værd!  

Vi har i bestyrelsen tiltro til, at de nye vilkår, som reform og arbejdstidsregler byder os, kan 

udnyttes til at lave god skole på en endnu bedre måde – fordi vi gør det i fællesskab. Tak til skolens 

personale for at medvirke engageret til dette. 

 

 



Så vil jeg også sige tak til Dorte som har gjort et rigtigt stort stykke arbejde med at få enderne til at 

hænge sammen. 

- Og Ikke mindst Ditlev til som har gjort et kæmpe stykke arbejde med at følge op på alle de gode 

tiltag der har været i den tid Berith var skoleleder og alle de mange opgaver han har måttet 

varetage i den sidste periode. 

 Tak for godt samarbejde i 2013! 

 

På bestyrelsens vegne  

  René Hansen 

Skolebestyrelsesformand 

 

 

 


