Referat af medlemsmødet den. 20. april 2017 kl. 18.00 på Christianshavns
Døttreskole.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om skolens virksomhed i det forløbne skoleår v. Formand Trine Nielsen
3. Skoleleders beretning
4. Forelæggelse af reviderede regnskab
5. Forelæggelse af budget 2017
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Tilsynsførende Lars Elmøes beretning
8. Eventuelt
Der var 24 stemmeberettiget til stede og to fuldmagter
Ad punkt 1
Bestyrelsen foreslog Erik Elmer Rasmussen far til Karl Emil 3.kl og Ingrid 5.kl som dirigent.
Der var ikke andre forslag. Erik modtog valget og konstaterede, at mødet var lovligt varslet og
indkaldt.
Dermed var medlemsmødet erklæret beslutningsdygtigt.
Ad punkt 2
Formand Trine Nielsen forelagde sin beretning om skolens virksomhed i det forløbne skoleår
2016.
Formanden takkede for et godt samarbejde det forgangne år.
Der var ingen spørgsmål til beretningen.
Beretningen kan læses på skolens hjemmeside www.doettreskolen.dk
Ad punkt 3
Herefter afgav skoleleder Anne N. Poulsen sin beretning.
Beretningen kan læses på skolens hjemmeside www.doettreskolen.dk
Ad punkt 4
Statsautoriserede revisor Søren Jensen fra Deloitte gennemgik regnskabet fra 2016.
Der var ingen spørgsmål til det reviderede regnskab.
Ad punkt 5
Søren Jensen gennemgik derefter budgettet for 2017.
Rasmus Meldgaard far til Klara i 2.klasse spørger til om de nye lokaler er med i budgettet,
hertil svarer Anne at det er de ikke, der er lavet et særskilt budget på dette.
Rasmus spørger om, hvorfor udgiftsposten til SFO er mindre end året før, Anne svarer at det
er besparelserne fra ministeriets side på 15% mindre i statstilskud til SFO’en. Der er allerede

varslet en besparelse på yderligere 15% i 2018. Anne har i tæt samarbejde med Anne Cecilie
fundet besparelserne i SFO, da skolen ikke kan yde et større tilskud.
Betina Hasforth mor til Thea i 0.kl. spørger om SFO dagenes længde er uændret. Hvortil Anne
svarer, at bl.a bh.kl førhen havde fri hver dag kl. 12, hvor de nu går i skole til kl 13.15 hver dag.
Peter Hatlö far til Nicolas i 2.kl. stillede spørgsmål om hvorfor skolepengene ikke stiger.
Her svarer vores formanden at skolen ønsker at favner bredt og bevarer mangfoldigheden
blandt dem der søger skolen.
Rasmus Meldgaard far til Klara i 2.kl spørger om, at når vi har øget lærertimerne og dermed
investerer mere i undervisningen om det er med til at give et lavere resultat.
Hertil svarer Anne at hver enkelt lærer har flere undervisningstimer, men at de ikke får mere i
løn. Kunsten er at hjælpe hinanden.
Rasmus Meldgaard spørger om underskuddet i SFO’en tages fra skolen , og at han hellere så et
samlede overskud på kr. 200.000 fremfor 278.000.
Anne og bestyrelsen svarer at der skal være en buffer i budgettet til uforudsete udgifter.
Anne fortæller om investeringer på lang sigt, ved at få to spor i udskolingen, giver mere
fleksibilitet og luft i økonomien, og vil kunne ses inden for de næste tre år.
Rasmus spøger til, om man kan optage lån i skolens ejendom til at bruge i driften.
Hvortil vores revisor Søren Jensen svarer man skal huske, at der skal betales både renter og
afdrag, og at optagelse af lån ikke er til den daglige drift.
Jonas Svava Iversen far til Vigga i 3.kl og Hannah i 7.kl supplerer med at drift omkostningerne
skal være i balance og at forandringer ikke sker på en gang.
Anne supplerer yderligere med at Anne Cecilie og hun arbejder på en fælles strategi for at
SFO'en kan får en bedre hverdag.
Erik Elmer Rasmussen far til Karl Emil 3.kl og Ingrid 5.kl. siger, at hvis der er flere spørgsmål,
kan de tages under eventuelt.
Herefter godkendes budgettet.
Ad punkt 6
Jonas Svava Iversen og Eglantine Charrier genvælges for en to årig periode.
Der skete nyvalg af Ulf Melgaard far til Henrik i 2.klasse og Steen Morthorst far til Asbjørn i
4.klassen for 2 år, Charlotte Malte mor til Camma i 1.klasse og John Schmidt far til Mirah Lill
1.klasse for 1 år.
Camilla Hvidtfeldt mor til Jacob Osvald i bh.kl. og Pia Funch Braskhøj mor til vælges som
suppleant til bestyrelsen for 1 år.

Formanden Trine Nielsen takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for det kæmpe arbejde
og store arrangement de har lagt i bestyrelsen.
Ad punkt 7
Tilsynsførende Lars Elmøe læste sin beretning op. Beretningen kan læses på hjemmesiden.

Ad punkt 8
Ulf Melgaard far til Henrik i 2.kl. spørger til hvilke overvejelser vores lille overskuelige skole
har med hensyn til en skole i to spor i overbygningen kontra helt fra indskolingen.
Eglantine svarer det har været en svær beslutning, men at ved at have to spor i udskolingen,
kan man bevare hovedbygningen Dronningensgade 67, så vi fortsat kan blive lokalt.
Thor siger at efter at Anne og Lise har lavet beregninger på ressourcer og økonomi, er to spor
i overbygningen en rentabel løsning, og at her på Christianshavn er der ikke så mange lokale
lokaler at få, det er lykkedes nu.
Anne Kimmer Jørgensen mor til Øjvind 0.klasse og Carl Christian 4.klasse udstykker
begejstring for at det gives disse muligheder for børnene.
Anne supplere med at vores nuværende 7. klasse er rigtig glade for at de får en parallel klasse,
som de ikke havde regnet med.
Betina Hasforth spørger om eleverne i klasserne blandes?
Anne svarer at iår er de to 8. klasser blevet blandet, men de kommende nye to klasser
forbliver ”nye”, men at der bliver et udvidet samarbejde på tværs i de forskellige fag og
projekter. Således kommer eleverne til at oplever sig selv som en årgang.
Therese Brejning mor til Freja 1kl. og Mathilde 3.kl spørger til det sociale og faglige, når man
laver to spor. Laver man faglige niveauinddelinger fx i fysik og kemi og lærerressourcerne til
dette?
Anne svarer at det er netop sådanne overvejelser vi gør os. Vi ser både på det sociale og det
faglige niveau. Allerede i år har vi et udvidet samarbejde med Christianshavns gymnasium og
vores udskoling. Næste skoleår vil Gymnasiet oprette en science-linje som supplerende
talenthold til vores udskolingselever.
Mette Brynaa Hansen mor til Jens i 1.kl spørger til forholdene på kirkepladsen mht.
legeforhold og hvordan udsigterne er.
Eglantine svarer at det er en lang vedvarende proces vi arbejder på. Det er som bekendt ikke
vores plads, men en vi låner af kirken. Eglantine fortæller at det nye menighedsråd er positivt
stemt, og at vi snart skal mødes med menighedsrådsformanden

Anne Kimmer Jørgensen mor til Øjvind i 0.kl og Carl Christian i 4.kl. spørger til om der er
mindre tid til at være sammen med børnene i SFO’en. Personalet virker som om de har meget
travlt.
Anne svarer at Anne Cecilie og hun har fokus på hvorledes SFO’ens personale ressourcer kan
sættes i spil i forhold til børnetid/samværet med børnene.
Rasmus Meldgaard far til Klara 2.kl efterlyser mere kommunikation fra bestyrelsen om alle
disse spændende projekter skolen er i gang med.
Trine svarer at det arbejdes der også på, men at man må forstå at der er rigtig mange
mellemregninger, der ofte ikke bliver ført ud i livet. Dirigenten opfordrer til at man kontakter
det bestyrelsesmedlem, der er repræsenteret i ens barns klasse.
Dirigent Erik Elmer Rasmussen takkede af for god ro og orden, og erklærede mødet for
afsluttet.
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