
 
 
 
Referat generalforsamling Forældreforeningen Brug Folkeskolen 15. april 2021 
Sted: Online  
 
Referent: Birgitta Gomez Nielsen, referatet er godkendt af generalforsamlingens dirigent pr. 
16. april 2021.  
 
 
1. Valg af dirigent 
Hans Præstbro blev valgt som dirigent  
 
2. Valg af referent 
Birgitta Gomez Nielsen blev valgt som referent  
 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt pr. 31.3. 2021 og dermed var 
rettidigt indkaldt i henhold til foreningens vedtægter.  
 
3. Valg af stemmetællere 
May-Britt Hansen, Sidsel Henriksen og Camilla Hovgaard blev valgt som stemmetællere 
 
4. Formandens årsberetning 
Konstitueret formand May-Britt Hansen aflagde beretning.  
 
I 2020 har bestyrelsen haft et fokus på at lægge strategi og har samarbejdet med 
sekretariatet omkring den digitale politiske salon. Foreningen har som følge af corona været 
synlig digitalt og særligt samarbejdet med skoleledere og skolebestyrelser på 
indsatsskolerne. Der er formuleret to udviklingsprojekter, der har opnået fondsstøtte – projekt 
forældrefællesskaber og projekt Til Tops!. Umiddelbart inden nedlukningen i marts 
gennemførte foreningen God Stil kampagne i Sydhavnen. 
 
Dernæst opfordrede May-Britt alle interesserede til at læse foreningens årsrapport, der ligger 
på hjemmesiden www.brugfolkeskolen.dk  
  
Derpå fulgte en kort præsentation af de to fondsfinansierede projekter.  
 
Generalforsamlingen godkendte derefter formandens beretning.   
 
5. Årsregnskab 
Sekretariatsleder Marianne Kjær gennemgik foreningens årsregnskab  
Spørgsmål blev stillet undervejs i gennemgangen. 
  
Der var spørgsmål til omkostninger til revisoren, spørgsmål til overførsel af overskud og 
revision og bogholders fejl i fht den nye ferielov.  
 
Som udgangspunkt skal foreningen søge Københavns Kommune om overførsel af evt. ikke-
brugte midler. Marianne undersøger posten omkring overførsler.  
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Generalforsamlingen godkendte derefter foreningens årsregnskab.  
 
6. Budget for næste år til godkendelse 
Sekretariatsleder Marianne Kjær gennemgik foreningens budget for 2021.  
Derpå fulgte en drøftelse af aktivitets – og kampagnebudgettets størrelse og format (digtalt 
såvel som fysisk) post-corona.  
 
Generalforsamlingen godkendte derefter foreningens budget for 2021 den tilføjelse, at 20.000 
kr. fra det kalkulerede overskud for 2021 omposteres til posten PR i foreningens budget for 
2021.  
 
7. Indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag  
 
8. Forslag til vedtægtsændringer 
Der var indkommet to forslag til vedtægtsændringer fra foreningens bestyrelse.  
Det første forslag omhandlede en sammenlægning af kasserer og næstformandsposten i 
foreningen.  Efter en kort drøftelse trak bestyrelsen ændringsforslaget fra 
generalforsamlingen.    
Det andet forslag omhandlede en reduktion af antal af bestyrelsesmedlemmer fra 7 til 
minimum 5 og 2 suppleanter.  Generalforsamlingen vedtog vedtægtsændringen.  
  
 
10. Valg af bestyrelse og suppleanter 
Der blev foreslået og vedtaget valg ved håndsoprækning.  
 
6 deltagere ønskede bestyrelsespost og 1 ønskede suppleantpost.  
 

• Indstillet til bestyrelsespost af to års varighed: Maybritt Hansen, Sidsel Henriksen og 
Camilla Hovgaard 

 
• Indstillet til  bestyrelsespost af 1 års varighed: Necati Harmankaya, Maria Stears og 

Nynne Parvang 
 

• Indstillet til posten som suppleant: Ulla Kaasgaard  
 
Alle indstillede blev valgt.  
 
11. Valg af revisorer 
JBM revision var indstillet til genvalg. Generalforsamlingen vedtog indstillingen.  
 
12. Eventuelt 
May-Britt Hansen opfordrede til, at den nyvalgte bestyrelse blev siddende online til 
konstituering efter generalforsamlingens afslutning og at det næste bestyrelsesmøde for den 
nyvalgte bestyrelse foreslås afholdt d. 4. maj 2021 som fysisk møde. 
  
Generalforsamlingen blev derefter ophævet af dirigenten, der takkede for god ro og orden.  

 


