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Beslutningsreferat  
Generalforsamling 2019 
Torsdag d. 28. marts kl. 19:00-21:00 
Oehlenslægersgades Skole 

 
Deltagere  
 
Der var 14 deltagere til stede på generalforsamlingen, heriblandt 3 af Brug Folkeskolens 
sekretariatsmedarbejdere. 

 
Dagsorden 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Valg af stemmetællere 
4. Formandens årsberetning 
5. Årsregnskab 
6. Budget for næste år fremlægges til godkendelse 
7. Indkomne forslag 
8. Forslag til vedtægtsændringer 
9. Valg af bestyrelse og suppleanter 
10. Valg af revisorer 
11. Eventuelt 

 
Ad. 1) Valg af dirigent 
 
Birgitta Gomez Nielsen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

 
Ad. 2) Valg af referent 
 
Yanaba Mompremier Rymark Sankoh blev valgt som referent. 

 
Ad. 3) Valg af stemmetællere 
 
Katrine Johnsen og Mette Bladt blev valgt som stemmetællere. 

 
Ad. 4) Formandens årsberetning 
 
Maria Blankensteiner har været konstitueret som foreningens formand i knap 2 måneder og fremlagde 
beretningen. Beretningen bygger hovedsageligt på den periode i 2018, hvor Anna Rosenblad var 
foreningens formand. 
 
Maria og generalforsamlingen startede med at sige tak til Anna for hendes gode indsats.  
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2018 har været et fint år, hvor bestyrelsen har arbejdet meget med bestyrelsesrollen. Arbejdet er endnu 
ikke i mål, da det er en længere proces, som pt. er mundet ud i reviderede vedtægter. Det er bestyrelsens 
håb, at de nye vedtægter kan gøre bestyrelsen og sekretariatet stærkere. Der vil komme et heldages 
bestyrelsesmøde i 2019, hvor der arbejdes videre med dette tema.  
 
Brug Folkeskolen er mest kendt for sit indskolingsfokus og indsatser i forhold til dette. Bestyrelsen har i det 
forgangne år også haft fokus på udskolingen. I forhold til fastholdelse, skal vi huske på, at der kan være 
mange gode grunde til, at man eventuelt fravælger sin lokale folkeskole og vælger andre (folke)skoler. 
 
Vi har i 2018 afholdt 2 politiske saloner med deltagelse af forældre, skoleledere, politikere og 
forvaltningsfolk. Forårets Politisk Salon blev afholdt på Nørre Fælled Skole, hvor temaet var Blandede skoler 
– også i udskolingen. På salonen deltog også Hugo Bjerre, som er elevrådsformand på Bavnehøj Skole, med 
en fortælling fra et elevperspektiv. Efterårets Politisk Salon blev afholdt på Tagensbo Skole med temaet 
Hvordan undgår vi opdelte skoler? Der var ros til Politisk Salon arbejdsgruppen, som har gjort et godt stykke 
arbejde.  
 
Brug Folkeskolen deltog på Folkemødet i 2018. Vi deltog i 2 paneldebatter med temaet Hvis folkeskolen 
ikke fandtes… På Folkemødet fik vi bl.a. også kontakt til en forælder fra Holbæk, som ønskede at starte en 
Brug Folkeskolen indsats i Holbæk.  
 
Året har også budt på aktiviteter som legepladsmøder, besøg i børnehaver, kaffemøder med politikere, 
møder med borgmesteren og direktionen på Rådhuset samt flere andre aktiviteter. 
 
Generalforsamlingen godkendte formandens årsberetning.  

 
Ad. 5) Årsregnskab 
 
Marianne gennemgik regnskabet og forklarede enkelte posteringer og sammenhænge.  
 
Herunder, at de overførte midler fra 2017 på 171.000 kr. i 2018 er prioriteret til ny hjemmeside, 
billedmateriale, logo mv. (under udarbejdelse), samt videreuddannelse af sekretariatets medarbejdere.  
 
Generalforsamlingen godkendte årsregnskabet. 

 
Ad. 6) Budget for næste år fremlægges til godkendelse 
 
Der blev på generalforsamlingen ytret ønske om at anvende flere midler på udadrettede aktiviteter.  
 
Der er budgetteret med 20.000 kr. til kurser i 2019, og forsamlingen var enige om at omprioritere denne 
post. Sekretariatsmedarbejderne har været på uddannelse i 2018/2019 og skal ikke på yderligere 
uddannelse i 2019. Det er i efteråret 2018 besluttet i bestyrelsen at afsætte 10.000 kr. til en facilitator til et 
bestyrelsesseminar i 2019. Det giver mulighed for at ompostere 10.000 kr. til aktiviteter.  
 
Bestyrelsesmedlem Katrine Johnsen stillede et ændringsforslag om at omprioritere 10.000 kr. fra 
budgetposten ”Kursusudgifter” til budgetposten ”Aktiviteter”. 
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Generalforsamlingen godkendte budget 2019 med det fremsatte ændringsforslag. 

 
Ad. 7) Indkomne forslag 
 
Der var ingen indkomne forslag. 

 
Ad. 8) Forslag til vedtægtsændringer 
 
Formandskabet fremlagde forslag til reviderede vedtægter. Ambitionen med arbejdet har været at skabe 
en ramme for en stærkere bestyrelse og et stærkere sekretariat. 
 
Forslagene til vedtægtsændringerne blev sendt til afstemning således, at forsamlingen først stemte om 
ændringsforslag vedrørende § 2, foreningens formål, da ændring af denne jf. vedtægternes § 5.4 skal 
vedtages med 2/3 flertal. Dernæst stemte forsamlingen om de øvrige ændringsforslag som en samlet pulje, 
som jf. vedtægternes § 5.4 vedtages med almindeligt flertal af de afgivne stemmer.  
 
Ændringsforslag til § 2, foreningens formål, blev enstemmigt vedtaget med 6 stemmer for, 0 stemmer imod 
og 5 fremmødte, der undlod at stemme.  
 
Ændringsforslag gældende de resterende ændringsforslag blev enstemmigt vedtaget med 5 stemmer for, 0 
stemmer imod og 6 fremmødte, der undlod at stemme.  
 
NOTE: I begge afstemninger afstod en række fremmødte fra at stemme med begrundelsen, at 
vedtægtsændringerne var et anliggende alene for de allerede aktive medlemmer og foreningens bestyrelse.  
Dirigenten opfordrede til, at foreningens kommende bestyrelse arbejder videre med at definere 
handlingsmedlemmer fremadrettet i foreningens vedtægter.   

 
Ad. 9) Valg af bestyrelse og suppleanter 
 
Ifølge de nye vedtægter er man valgt forskudt for 2 år ad gangen. I konstitueringen af den kommende 
bestyrelse træder de nye vedtægter i kraft. 
 
Følgende stillede op og blev valgt til Brug Folkeskolens bestyrelse: 
 
Anna Rosenblad, Ellebjerg Skole, genvalgt 
Katrine Johnsen, Blågård Skole, genvalgt 
Maria Blankensteiner, Rådmandsgades Skole, genvalgt 
Maria Klogborg Stears, Tagensbo Skole, nyvalgt 
May-Britt Nielsen, Tagensbo Skole, genvalgt  
Mette Bladt, Ellebjerg Skole, genvalgt 
Mette Lolck, Amager Fælled Skole, nyvalgt 
Mette Mertz, Kildevældsskolen, genvalgt 
Sidsel Henriksen, Bavnehøj skole, nyvalgt 
Thomas Buch, Bavnehøj Skole, nyvalgt 
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Ad. 10) Valg af revisor 
 
Bent Madsen, JVBM Revision Aps, blev genvalgt som foreningens revisor. 

 
Ad. 11) Eventuelt 
 
Der var ingen punkter under eventuelt. 
 
 
 
 


