Referat af generalforsamling på Sorø Privatskole tirsdag den 1. juni 2021
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Bestyrelsen aflægger beretning
Det reviderede regnskab forelægges til orientering
Budget for efterfølgende regnskabsår forelægges til orientering
Tilsynsførende aflægger rapport
Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 1. og 2. suppleant
Indkomne forslag
Eventuelt.

Bestyrelsens formand Carsten Ingemann Johansen bød velkommen og præsenterede bestyrelsens medlemmer samt skolens tilsynsførende. Herefter foreslog bestyrelsen Tage Fabrin-Brasted som dirigent.

Ad 1

Tage Fabrin-Brasted modtog og takkede for valget og konstaterede, at alle formalia var fulgt.
Mod sædvane afholdtes denne generalforsamling den 1. juni grundet Covid 19 pandemi og
deraf nedlukning og forsamlingsforbud. Generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, lovlig og
beslutningsdygtig i henseende til dagsordenens punkter. Dernæst kunne dirigenten berette, at
der under dagsordenens punkt 6, valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, var indkommet meddelelse om, at kandidaten til bestyrelsen, Kristian Larsen, havde valgt at trække sit
kandidatur.

Ad 2

Formanden aflagde bestyrelsens mundtlige beretning som supplement til den i forvejen udsendte skriftlige beretning.
Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

Ad 3

Skolens bestyrelsesmedlem Niels Junge Mortensen gennemgik regnskabet for 2020 til orientering. Regnskabet er forsynet med en blank revisionspåtegning uden forbehold og uden særlige
fremhævelser. Generalforsamlingen havde ingen kommentarer til orienteringen, og regnskabet
blev taget til efterretning.

Ad 4

Niels Junge Mortensen gennemgik budget for 2021 til orientering. Generalforsamlingen havde
ingen kommentarer til orienteringen om budgettet.

Ad 5

Bjarne Møller Pedersen berettede om skolen og sine besøg, der grundet Corona var blevet
færre i dette skoleår. Med besøg og med deltagelse i digitalundervisning kunne Bjarne Møller
Pedersen konkludere, at skolen fortsat lever fint op til at stå mål med folkeskolen.
Når Bjarne Møller har afgivet sin skriftlige beretning, vil denne blive lagt på skolens hjemmeside.

Ad 6

På valg til bestyrelsen var Carsten Ingemann Johansen, Niels Junge Mortensen og Lotte Andreasen. Alle var villige til at modtage genvalg. Hans Henrik Iuel trådte ud af bestyrelsen, da han
ikke længere er en del af forældrekredsen. Britt Klæsøe-Lund havde meldt sit kandidatur til generalforsamlingen. Kristian Larsen, der ligeledes havde meldt sit kandidatur til generalforsamlingen, havde kort før generalforsamlingens afholdelse valgt at trække sit kandidatur. Dermed
var der fire kandidater til de fire ledige pladser i bestyrelsen og Carsten Ingemann Johansen,
Niels Junge Mortensen, Lotte Andreasen og Britt Klæsøe-Lund var dermed valgt.
Lotte Lykkegaard blev valgt som 1. suppleant. Til 2. suppleant havde bestyrelsen foreslået kandidat, Mads Kruse-Andersen. Mads Kruse-Andersen var desværre nødsaget til at trække sit
kandidatur, da han skal udstationeres. Bestyrelsen ville gerne have valgt en 2. suppleant. Dirigenten hørte i salen, om der var kandidater til suppleantposten. Jeppe Høj ville gerne vælges til
den ledige 2. suppleant post. Således blev Jeppe Høj valgt til 2. suppleant uden modkandidater.
Da hele forældrekredsen ikke havde haft mulighed for at komme med bemærkninger til dette
lidt pragmatiske valg af 2. suppleanten, blev generalforsamlingen enige om, at forældrekredsen
har 14 dage til at komme med indsigelser til 2. suppleantposten, fra det tidspunkt hvor referatet offentliggøres for forældrekredsen på forældreintra. Såfremt der indenfor 14 dage kommer
indsigelser hertil, vil bestyrelsen foranledige indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling
med valg af en 2. suppleant til bestyrelsen som eneste punkt på dagsorden.

Ad 7

Der var ikke indkommet forslag til behandling fra hverken bestyrelsen eller forældrekredsen.

Ad 8

Der var intet til behandling under punktet eventuelt.
Afslutningsvist tog formanden ordet. Han takkede Tage Fabrin-Brasted for varetagelsen af dirigenthvervet, takkede skolens personale for deres arbejdsindsats og takkede skolens forældrekreds for fremmøde.
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