REFERAT AF GENERALFORSAMLING
Skole og Forældre København
Referat af ordinær generalforsamling i Skole og Forældre København d. 29. oktober 2016
kl. 11.15-12.15 på Hotel Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV.
Formand, Jens Schjødt Thorsen, bød medlemmerne velkommen til generalforsamlingen
1) Valg af dirigent samt stemmeudvalg
Dorthe Pelle Nielsen blev foreslået og blev enstemmigt valgt til dirigent
Annette Gregersen, Henriette Gammelgaard og Annemette Torp blev foreslået og blev
enstemmigt valgt til stemmeudvalg.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt med mail d. 29.
September 2016 til alle medlemmer. Derudover konstaterede dirigenten, at indkaldelsen
var i overensstemmelse med vedtægterne. Der var ikke kommet nogle indkomne forslag,
hvorfor punkt 5 blev slettet fra dagsordenen.
2) Godkendelse af forretningsorden
Forretningsordenen for generalforsamlingen blev enstemmigt godkendt.
3) Beretning
Den skriftlige beretning er sendt rundt med den endelige dagsorden til
generalforsamlingen på mail. Formand for Skole og Forældre København, Jens Schjødt
Thorsen, fremlagde beretningen for generalforsamlingen.
Generalforsamlingen diskuterede kort den fremlagte beretning, og der blev udtrykt ønske
om, at Skole og Forældre København arbejder med et indsatsområde omhandlende
justering af skoledistrikter.
Formanden understregede endvidere, at bestyrelsen meget gerne tager imod forslag til
emner til fremtidige møder og kurser fra medlemmerne.
Generalforsamlingen godkendte herefter beretningen.
4) Godkendelse af det reviderede regnskab for 2015
Regnskabet for 2015 blev fremlagt af kasserer Nils-Henrik Jørgensen.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen
5) Valg jf. vedtægternes §7 og §8
a) Formand
Jens Schjødt Thorsen blev enstemmigt genvalgt til formand for Skole og Forældre
København

b) Bestyrelsesmedlemmer
Følgende fire blev enstemmigt valgt til bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
• Marianne Kjær, Bavnehøj Skole (Brug Folkeskolen)
• Yanaba Rymark Sankoh, Nørre Fælled Skole (Brug Folkeskolen)
• Sebastian Horst, Lergravsparken Skole
• Noah Torp-Smith, Husum Skole
Følgende fire blev enstemmigt valgt til bestyrelsesmedlemmer for 1 år:
• Nils-Henrik Jørgensen, Vibenshus Skole
• Knud Holt Nielsen, Gasværksvejens Skole
• Anders Høgsbro Madsen, Sortedamskolen
• Karina Ronæs Dreyer, Ellebjerg Skole
c) Suppleanter
Følgende to blev enstemmigt valgt til suppleanter for 1 år:
• Sheku Amadu Jalloh, Sortedamskolen
• Rie Donskov Grønbech, Rødkilde Skole
d) Revisor
Claus Christensen fra Brønshøj Regnskab IVS Registrerede Revisorer blev
enstemmigt valgt som revisor
6) Eventuelt
Det er muligt at søge om penge hos Skole og Forældre København til et oplæg eller
lignende ude på skolen. Bestyrelsen laver nogle retningslinjer for ansøgningen.
Ansøgningen skal sendes til bestyrelsen på sekretariat@skole-foraeldre-kbh.dk
Har man idéer til temaer og oplægsholdere kan det også afholdes via Skole og Forældre
København, således at de faciliterer mødet.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Referent: Ida Kjellin

