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Referat af GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 30. april 2019
Dagsorden.
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til orientering
4. Budget for efterfølgende regnskabsår forelægges til orientering
5. Tilsynsførende aflægger rapport
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 1. og 2. suppleant.
7. Ændring af skolens vedtægter.
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

Ad 1

Tage Fabrin-Brasted modtog og takkede for valget som dirigent og konstaterede, at formalia i
forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen var fulgt. Generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og beslutningsdygtig i henseende til dagsordenens punkter.

Ad 2

Formanden aflagde beretning. Se bilag 1
Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

Ad 3

Næstformanden for bestyrelsen, Carsten Ingemann Johansen gennemgik regnskabet for 2018
til orientering. Det var et anmærkningsfrit regnskab. Generalforsamlingen havde ingen kommentarer til orienteringen.

Ad 4

Næstformanden for bestyrelsen, Carsten Ingemann Johansen gennemgik budgettet for 2019
til orientering. Generalforsamlingen havde ingen kommentarer til orienteringen.

Ad 5

Bjarne Møller Pedersen fremlagde ekstrakten af sin tilsynsrapport. Hele rapporten er vedlagt
som bilag 2 og er fremlagt på skolens hjemmeside. Han konkluderede, at der på skolen gennemføres en god undervisning, som er godt tilrettelagt, gennemarbejdet og meget professionel. Forpligtelsen til at opdrage eleverne til at kunne indgå i et demokratisk samfund med frihed
og folkestyre, levede skolen også op til. Forsamlingen tog gennemgangen af tilsynsrapporten
til efterretning.
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Ad 6

På valg til bestyrelsen var Steen Hahn Andersen, Carsten Ingemann Johansen og Lotte Andreasen. Steen Hahn Andersen ønskede ikke at modtage genvalg, da hans yngste søn ville afslutte
9. klasse i år. Bestyrelsen havde i stedet foreslået Niels Junge Mortensen som ny kandidat til
bestyrelsen. Som forslag fra forældrekredsen var indstillet Daniel Eli Posin som kandidat.
Da der var opstillet fire kandidater til de tre pladser i bestyrelsen - Carsten Ingemann Johansen,
Daniel Eli Posin, Niels Junge Mortensen og Lotte Andreasen – blev der afholdt skriftlig afstemning.
Carsten Ingemann Johansen, Lotte Andreasen og Niels Junge Mortensen blev valgt til bestyrelsen.
Da der var opstillet to kandidater til hhv. 1. og 2. suppleant – Britt Klæsø-Lund og Lotte Løkkegaard, blev suppleanterne valgt uden afstemning

Ad 7

Ifølge vedtægterne skal vedtægtsændringer til høring på generalforsamlingen inden endelig
vedtagelse i bestyrelsen.
I forbindelse med et større visionsarbejde havde bestyrelsen mødtes med pædagogisk udvalg,
formand for nævnet, tilsynsførende og skolens ledelse tidligere på året, hvor målet var at beskrive skolens ”nye” vision og mission i form af en opdatering af skolens værdier og kultur.
Herefter blev oplægget fremlagt for skolens personale, og pædagogisk udvalg rettede til efter
de konstruktive bemærkninger og ideer, der blev fremsat i dette forum, før de endelige formuleringer blev fremlagt for skolens bestyrelse.
Disse vedtægtsændringer og ordet ”førskole” i §1, stk. 2 var sendt ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Imidlertid havde skolens ledelse overset en ”ny” bestemmelse fra
Undervisningsministeriet, der bekendtgør, at hvis skolen ændrer vedtægter efter den 1. oktober 2018 skal følgende passus med i vedtægterne;
”Skolen skal i hele sit virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med
frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab
til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.”
Denne tilføjelse blev støttet af generalforsamlingen, men da hele forældrekredsen således IKKE
havde haft mulighed for at komme med bemærkninger eller kommentar til denne udgave af
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vedtægterne, blev generalforsamlingen enige om, at denne nye udgave af vedtægterne skulle
lægges på Intra i 2 uger, således at alle i forældrekredsen havde mulighed for at komme med
kommentar og bemærkninger, inden vedtægterne ville blive godkendt endeligt på et kommende bestyrelsesmøde.
Herefter var der en god debat om ordene fællesskab, arbejdsvaner, åndsfrihed og demokratisk
samfund. Det var ord, der burde medtænkes i skolens vedtægter under formål, vision og mission.
Ad 8

Ingen indkomne forslag.

Ad 9

Under punktet Eventuelt udvikledes en debat på baggrund af spørgsmål fra forsamlingen: ”Det,
der er stærkt ved denne skole, er traditioner og kultur. Men er der også kultur inden for science?” var et spørgsmål fra forsamlingen. Skolens leder svarede: ”På Sorø Privatskole har vi
uddannet to talentvejledere, og vi er blevet certificeret som science og talentskole. Det betyder
blandt andet, at vi har elever, der sendes til talent-camps, at vi udbyder science som fordybelsesfag på både mellemtrin og udskoling, og vi arbejder sammen med Science Centeret. Så det
er et område, hvor der arbejdes for at opbygge en stærk kultur.”
Der blev spurgt ind til tanker og planer for en eventuel førskole. Skolens ledelse svarede: ”Skolen har planer liggende i skuffen til en førskole, når det bliver aktuelt igen. Sorø kommune skal
etablere førskole, inden vi som privat grundskole kan gøre det samme. Da kommunen sidste
efterår varslede førskole, begyndte et arbejde med struktur og indhold i Sorø Privatskoles førskole. Der vil lægges vægt på musik, motorik og natur/teknik og det er vigtigt for skolen, at
førskole skal være en overgang fra børnehave til skole. Udover indhold i førskole er der også
økonomi – Vil Sorø kommune lade pengene følge det enkelte barn? Bestyrelsen og skolens
ledelse er i dialog omkring økonomi i forbindelse med oprettelse af førskole i Sorø kommune.”
Afslutningsvist tog først Steen Hahn ordet og takkede Tage Fabrin-Brasted for varetagelsen af
dirigenthvervet. Dernæst takkede han Daniel Eli Posin for hans kandidatur og Bjarne Møller
Pedersen for tilsynsrapporten.
Herefter var det næstformand Carsten Ingemann Johansen som takkede afgående formand
Steen Hahn Andersen for hans mange år som bestyrelsesformand og hans store engagement i
arbejdet for skolen.
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Endelig afsluttede Steen Hahn generalforsamlingen med at takke de fremmødte for deltagelse
og god debat.

Tage Fabrin-Brasted
Dirigent

Lene Topshøj
Referent
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