Mandag den 11. april 2016

Generalforsamling 2016
Tirsdag den 5. april kl. 17-20 i Hans Nansens Gård, Gyldenløvesgade 15
Deltagere: Bestyrelsen ved Yanaba Rymark Sankoh, Jakob Bondesen, Hans Præstbro, Anna Rosenblad, Lise
Johansen, Anja Solak. Bogholder Pia Hegner samt konstitueret sekretariatsleder Marianne Kjær deltog også.
Projektleder Henriette Larsen og sekretariatsleder Mette Kirk er sygemeldte.
Herudover deltog Katrine og Maria Blankensteiner, forældre til børn i 1. klasse på Rådmandsgade skole.
Kandidat til bestyrelsen Katrine Johnsen fra Blågård Skole meldte afbud pga. sygdom.
0. Godkendelse af dagsorden
Det blev vedtaget, at punkt 4 ”Formandens årsberetning” flyttes til efter årsregnskab og budget og
punkt 9 ”Fremlæggelse af aktivitetsplan” flyttes til efter pausen.

1. Valg af dirigent
Marianne blev valgt som dirigent
2. Valg af referent
Anja (1. del) og Anna (2. del) blev valgt som referenter
3. Valg af stemmetællere (udgår)
4. Årsregnskab
Vores nye bogholder Pia Hegner gjorde rede for, at det har været en turbulent start som bogholder for
foreningen, grundet Frie Børneavers konkurs i foråret, og Mette Kirks sygemelding i samme periode.
Med centrale personer ift. viden om Brug Folkeskolens regnskab og daglig drift af foreningens økonomi,
ude af spil, har bogholder samt konstitueret sekretariatsleder efter bedste evne genetableret
rammerne for den daglige drift af foreningens økonomi. Her et lille år efter den tidligere bogholders
konkurs, har vi fået etableret et godt samarbejde og en god procedure for foreningens drift.
Der er indført en ny procedure, hvor sekretariatet har overtaget nogle opgaver, som tidligere lå hos Frie
Børnehaver, blandt betaling af regninger og løn mv. Der er desuden indført løbende
budgetopfølgninger med bogholder Pia Hegner, hvilket giver sekretariatslederen et større indblik i
foreningens økonomi og drift.
En væsentlig andel af tilskud fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL), der er
målrettet til at facillitere projektet ”Ledernetværk for skoler med udfordrende rammebetingelser” er

Mandag den 11. april 2016

blevet overført til 2016. Af de brugte midler i 2015, er noget gået til aktiviteter, noget er gået til løn,
samt til at dække en andel af Mettes sygdom.
Regnskabet blev godkendt.
5. Budget for næste år fremlægges til godkendelse
Sygemeldinger og refusion er ikke indarbejdet i årsregnskabet, idet det er udarbejdet på et tidspunkt,
hvor der ikke var sygemeldinger i sekretariatet.
Det er svært at forudse, hvor mange timer, der kan budgetteres med for indkomne refusionsmidler for
Mette og Henriette. Projektansættelser sker derfor ud fra midler der er kommet ind som refusion.
Udgifter indberettes hver måned, og der er derfor godt overblik og styr på udgifter.
Midlerne fra MBUL går fortsat til aktiviteter og løn til ledernetværk. Midlerne kan ikke anvendes til
øvrige aktiviteter eller løn, end de, der er beskrevet i projektet. Refusionen for Mette kan anvendes til
aktiviteter både i Københavns Kommune og Ledernetværket.
Budget blev godkendt.
Det blev foreslået at udarbejde et revideret budget til intern brug i bestyrelsen. Om muligt inden
sommerferien, evt. til møde den 30. maj 2016
6. Formandens beretning
Det har været et turbulent år. Mette Kirk blev sygemeldt. Meget energi blev brugt på at få styr på
regnskab/økonomi, da bogholder gik konkurs og ikke havde haft styr på Brug Folkeskolens regnskab.
Konkurs og sygemeldinger har heldigvis ikke haft negativ indflydelse på foreningens flotte reusltater.
Der har været en markant stigning af elevtal på indsatsskoler, m.u.a. Bavnehøj. Der er fortsat
udfordringer og behov for at kigge på hvad der virker på de forskellige skoler med forskellige
udfordringer. Det giver anledning til at overveje: Hvad er gået godt og hvad skal vi gøre anderledes. Skal
man kigge på nye indsatsskoler?
Der skal kigges på politiske tiltag, hvis indsatsen skal lykkes på Bavnehøj.
Der er afholdt en række aktiviteter (legepladsmøder, workshops, børnehavemøder,
kontaktforældremøder, deltagelse på Folkemøde, afholdt politiske saloner, udarbejdet pjece til
forældre om skolevalg. For yderligere indsatser, se mere i en årsrapport).
Årsberetningen blev taget til efterretning. Marianne blev takket for sin store indsats.
7. Indkomne forslag (ingen indkomne forslag)
8. Forslag til vedtægtsændringer
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Revisoren har bemærket, at det vil være hensigtsmæssigt med en kasserer.
Der kan senere være behov at ændre vedtægterne på dette område. Det drøftes på næste
bestyrelsesmøde.
9. Fremlæggelse af aktivitetsplan (flyttes til drøftelse af planlægning af årets aktiviteter)
10. Valg af bestyrelse og suppleanter
Alle er på valg. Der skal vælges minimum 7 bestyrelsesmedlemmer.
Lise Johansen, Anja Solak, Anna Rosenblad, Hans Henrik Præstbro, Yanaba Rymark Sankoh
genopstillede og blev valgt.
Maria Blankensteiner og Katrine fra Rådmandsgades Skole og Katrine Johnsen fra Blågård Skole stillede
op og blev valgt.
Jakob Bondesen udgår af bestyrelsen og træder af som formand.
Kredsen var enige om følgende forslag til konstituering:
Hans – formand
Anna og Anja – næstformænd
Katrine (rmg) – kasserer
11. Valg af revisorer
Valg af Bent Madsen blev godkendt.
12. Eventuelt

9. Gennemgang af årets aktiviteter:
Folkemødet:
Det er usikkert om vi kan nå at arrangere noget, pga. sygemeldinger i sekretariatet, og få frivillige, der med
garanti kan deltage på folkemødet.
Vi beslutter at prøve at tale med Mette With Hagensen med et forslag om, at hendes organisation Skole og
Forældre er tovholder på at arrangere noget på biblioteket sammen med Pia Allerslev, Jon Madsen og Brug
Folkeskolen m.fl..
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Politiker-møder
Vi skal have kontakt med politikere i BUU i foråret. De skal kende Brug Folkeskolens arbejde og resultater,
forud for BFs ansøgning om en ny bevilling. Og vi skal lytte til, hvad deres mærkesager er ift. en stærk
folkeskole i København.
Politikerne inviteres til sekretariatet eller der hvor de har mulighed for at mødes. Vi skal afholde møderne
senest inden folkemødet (som er den 16.-19. juni).
Politisk salon
Der er nedsat en arbejdsgruppe, bestående af Yanaba, Anja og Marianne, som er i gang med planlægning af
Politisk Salon. Dato er den 24, maj, sted er Rådmandsgades Skole, og emne er ”Frafald i folkeskolen.
Forældresamarbejde som fastholdelsesmetode”.
Ansøgningen
BFs ansøgning om bevilling af midler til fortsættelse af vores sekretariat skal sendes til BUU inden
budgetforhandlingerne efter sommerferien. Politikere fra udvalget har udtrykt interesse for en indsats på
Amager eller Ydre Østerbro, samt en mulighed for at BF arbejder med forældresamarbejde på de 16
”handleplanskoler” i kommunen.
Samtidig med at vi interesserer os for, hvor en eventuel udvidelse af BFs arbejde kunne være, ønsker vi at
holde fast i vores indsatser i Sydhavnen og på Nørrebro.
Vi arbejder med ansøgningen i foråret, og bestyrelsen holdes løbende orienteret, ligesom vi behandler et
udkast til ansøgningen på kommende bestyrelsesmøde den 30. maj. Politikerne skal have ansøgningen
første gang lige inden sommerferien, og igen lige op til budgetforhandlingerne.
Tak for et godt møde med mange gode drøftelser og ideer. Og en kæmpestor tak til de frivillige forældre i
bestyrelsen for jeres vigtige engagement.

