Generalforsamling 2017
Mandag 13-03-2017
Deltagere: Anja Solak Storgaard, Maria Blankensteiner, Stine Lægård Jensen, Anna
Katarina Rosenblad, Mette Bladt, Maria Johannesen, Lise Johansen, Husein Suta, Stine
Lintner Jensen, Henriette Hedegaard. Fra sekretariatet deltog Marianne Kjær, Yanaba
Rymark Sankoh og Hans Præstbro.

1. Valg af dirigent
Marianne Kjær blev valgt som dirigent.
2. Valg af referent
Yanaba Rymark Sankoh og Hans Præstbro blev valgt som referenter.
3. Valg af stemmetællere
Maria Blankensteiner og Anja Solak Storgaard blev valgt.
4. Formandens årsberetning
Det forløbne år har været afgørende for Brug Folkeskolen. Vores gamle 3-årige
bevilling udløb, og der skulle sikres en ny bevilling, samtidigt med at vores sekretariat
fortsat var plaget af flere langtidssygemeldinger, med den medfølgende mangel på
ansatte til at løfte opgaverne i foreningen.
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i foråret at flytte os til deres “interne budget”,
således at vores midler blev afsat på forhånd, inden budgetforhandlingerne i
efteråret. Vores bevilling ligger derfor fremover i samme interne budget, og vi har
derfor ikke længere en tidsbegrænset bevilling.
På et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 3. november blev Marianne Kjær
konsolideret i sin ansættelse som sekretariatsleder, og de to øvrige stillinger blev
slået op. Samtidigt overtog Anja Solak Storgaard formandsposten midlertidigt.
Ansættelsesudvalget fik ca. 140 ansøgninger og havde seks kandidater til samtale.
Yanaba Rymark Sankoh blev ansat som projekt- og udviklingsleder på
Nørrebro/Østerbro 32 timer pr. uge og Hans Præstbro som projekt- og
udviklingsleder i Sydhavnen 25 timer pr. uge til ansættelse 1. januar 2017.
På vores indsatsskoler Bavnehøj Skole, Ellebjerg Skole, Nørre Fælled Skole og
Rådmandsgades Skole er det i 2016 fortsat lykkedes med at rekruttere en
bæredygtig elevsammensætning, der afspejler de mangfoldige områder, de ligger i.
Et velfungerende samarbejde om rekrutteringsindsatser mellem indsatsskolerne og
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Brug Folkeskolen har været medvirkende til den fortsatte positive udvikling. Dog er
procenttallene i forhold til rekruttering fra eget distrikt kun gået frem på Nørre Fælled
Skole, og kun Ellebjerg Skole ligger på over 50% (Ellebjerg Skole 56%, Bavnehøj
Skole 41%, Rådmandsgades Skole 49%, Nørre Fælled Skole 49%).
I 2016 har vi afholdt to politiske saloner med deltagelse af forældre, politikere og
fagfolk. Arrangementerne blev afholdt med succes, og vi har igen fået ros for
konceptet fra forvaltning og politikere.
5. Årsregnskab
Årsregnskabet blev godkendt.
Note: Maria Blankensteiner spurgte, om der blev ført tilsyn med omfanget af
medarbejdernes mobilbrug. Sekretariatslederen bekræftede.
6. Budget for næste år fremlægges til godkendelse
Budgettet blev godkendt.
Note: Lise Johansen bemærkede, at man i en situation med overskydende midler bør
afsætte flere midler til offline og online kampagnemidler.
7. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
8. Forslag til vedtægtsændringer
Generalforsamlingen vedtog følgende tilføjelse:
§ 9.3 Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige
formål.
9. Fremlæggelse af aktivitetsplan
Marianne fremlagde årshjul for aktivitetsplan. Udover rekrutterings- og
fastholdelsesaktiviteterne på vores indsatsskoler, har vi i år igen to politiske saloner.
Vi deltager ikke i Folkemødet på Bornholm, da vi ved næste deltagelse gerne vil
være mere grundige med planlægning og forberedelse af aktiviteter og deltagelse i
debatter.
Vi nedsatte tre arbejdsgrupper:
Kommunikationsstrategi og “Det mener vi”: Hans Præstbro og Stine Lægård Jensen.
Politisk Salon: Yanaba Rymark Sankoh, Husein Suta og Anna Katarina Rosenblad.
Why/organisationsstrategi/ambassadørudvikling: Marianne Kjær og Maria
Blankensteiner (og Stine Lintner Jensen).
10. Valg af bestyrelse og suppleanter
Følgende bestyrelsesmedlemmer blev valgt af generalforsamlingen:
Anna Katarina Rosenblad (Forælder på Ellebjerg Skole)
Lise Johansen (Forælder på Bavnehøj Skole)
Maria Blankensteiner (Forælder på Rådmandsgades Skole)
Maria Johannesen (Forælder på Ellebjerg Skole)
2

Stine Lægård Jensen (Forælder på Rådmandsgades Skole)
Mette Bladt (Forælder på Ellebjerg Skole)
Farhiya Mohamed (Forælder på Nørre Fælled Skole)
Anna Katarina Rosenblad blev valgt som forkvinde af bestyrelsen.
11. Valg af revisorer
Valg af Bent Madsen blev godkendt.
12. Eventuelt
Generalforsamlingen havde besøg af Andreas Lloyd fra Borgeralliancen
Medborgerne på Nørrebro og Nordvest. Medborgerne er et geografisk baseret
fællesskab, som har krav til politikerne - i stedet for det modsatte, hvor politikerne alt
for ofte tilpasser outputs fra borgerworkshops til egen agenda. I Medborgerne kan
forskellige specifikke problemer og sager indgå i en alliance, som i kraft af
fællesskabet kan skabe adgang til forandring og magt. Andreas Lloyd inviterede Brug
Folkeskolen til at deltage i Medborgerne, og bestyrelsen vil ved først givne lejlighed
tage stilling til, om vi vil deltage.
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