Generalforsamling i Skole og Forældre København 2015
31. oktober 2015 kl. 11:45-12:45 på Tivoli Hotel, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 Kbh V (spørg i
receptionen, hvis der ikke er skiltning).
Generalforsamlingen bliver afholdt under Skole og Forældre Københavns kursus den 30. og 31. oktober,
men der er adgang til generalforsamlingen, selv om man ikke deltager i kurset.
Bilagene kan findes på www.skole-foraeldre-kbh.dk
Dagsorden
1. Valg af dirigent samt stemmeudvalg
2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen (bestyrelsens forslag ses som bilag)
3. Beretning (se bilag)
4. Godkendelse af det reviderede regnskab for 2014 (se bilag) inklusive valg af en anden revisor end den
revisor, som generalforsamlingen valgte i 2014
Baggrund:
Ved generalforsamlingen blev den hidtige revisor, Brønshøj Revision ApS, genvalgt efter bestyrelsens
forslag. I Brønshøj Revision ApS har det været deres medarbejder Claus Christensen, der har udført
revisionen og underskrevet. Men da vi skulle have revideret regnskabet for 2014 meddelte Brønshøj
Revision ApS, at de ikke længere må revidere årsregnskaber, idet selskabets ejere ikke længere er
registreret revisor.
Så vi var ikke i stand til at opfylde generalforsamlingens beslutning. Vi kunne have indkaldt til
ekstraordinær generalforsamling for at få valgt en anden revisor, men der var nok ikke kommet andre
end os bestyrelsesmedlemmer.
Vi fandt en anden løsning: Claus Christensen oprettede nemlig sit eget revisorfirma og fik det
registreret, så han må revidere årsregnskaber. Ved at få regnskabet revideret af ham, kom vi så tæt
som muligt på at opfylde generalforsamlingsbeslutningen. Så det vedlagte regnskab er revideret af
ham.
Nu er det op til generalforsamlingen:
Hvis generalforsamlingen vedtager regnskabet og den ændrede revisor for 2014, så er det på plads.
Hvis generalforsamlingen derimod ikke vedtager den ændrede revisor, så skal generalforsamlingen
vælge en tredje revisor. Revisoren skal så (også) revidere regnskabet for 2014, og det må så
godkendes ved en senere generalforsamling.
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5. Indkomne forslag
5.a Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændring:
Bestyrelsen stiller forslag om, at der tilføjes en sætning til den eksisterende §11 i vedtægterne. Den
oprindelige tekst fremgår af nedenstående, med de foreslåede ændringer angivet med rød:
§ 11. Foreningens midler må kun anvendes til fremme af foreningens formål. Midler skal
være bevilget af et flertal i bestyrelsen.
Det er alene foreningen, der med sin formue hæfter for indgåede økonomiske aftaler.
Bestyrelsens medlemmer hæfter således ikke personligt.
Skole og Forældre København forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og
kasserer i forening. Bestyrelsen kan godkende, at formand og, kasserer og den ansatte
sekretær kan råde over danbetalingskort, og samt at formand og kasserer kan råde over
netbank til foreningens bankkonto/girokort hver for sig.
Vores begrundelse for dette forslag er, at det i forbindelse med den daglige drift af foreningens
sekretariat har vist sig nødvendigt at have et elektronisk betalingskort til køb af software,
fototjenester over nettet samt udlæg til kontorhold, mødeudgifter mv. I dag lægger
bestyrelsesmedlemmer samt vores ansatte sekretær ud af egen lomme med brug af eget private
kort/kontante udlæg, når der skal indkøbes over nettet eller betales for mødeudgifter. Bilag for køb
med elektroniske kort vil naturligvis indgå i det normale regnskab som i dag.
6. Valg, jfr. vedtægternes § 7 og § 8
a. Bestyrelsesmedlemmer
På valg: Linda Hilskov, Gitte Kornum, Anja Clausen, Michele Guarini, Mette Kirk og Anders
Høgsbro Madsen
b. Suppleanter
c. Revisor og revisorsuppleant (for 2015).
Bestyrelsen foreslår Registreret Revisor Claus Christensen, Brønshøj Revision IVS.
7. Eventuelt

På foreningens vegne
Jens Schjødt Thorsen, formand
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