
Årsberetning 2011 - ved generalforsamlingen d. 27. marts 2012. 

Om foreningen og bestyrelsesforhold 

Der er 177 medlemmer i Skoleforeningen pr. 31/12-2011 (heraf 52 familiemedlemskaber). 
I alt en fremgang på 3 medlemmer. 
Ved generalforsamlingen i 2011 blev alle tre genopstillede – Johannes Thuesen, Marianne 

Schlittler og Charlotte Jacobsen genvalgt, og ligeledes har Antroposofisk Selskab og 
kollegiet genvalgt hhv. Niel Sløk og Vibeke Kolmos. Vi fortsætter med BDO som 

revisorfirma og tidligere kasserer Per Pedersen som revisor. 
 

Bestyrelsen konstituerede sig med Ellen Thuesen som formand, Vibeke Kolmos som 
næstformand, Alex Schlittler som kasserer og endvidere med Johannes Thuesen som 

medlem af forretningsudvalget. Jens Henriksson er med som observatør for skolens 
bestyrelse og efter en periode med forældrerådsformand Thomas Fyrst som observatør for 

forældrerådet er hvervet i løbet af året overgået til næstformand i forældrerådet Irene Ø. 
Bruun-Schmidt. 

 
Som repræsentanter fra Skoleforeningen i skolens bestyrelse sidder fortsat Helen 

Kjersgaard og Hans-Jørgen Kirk, Mikael Tind og Jens Henriksson. 
 
Aktiviteter i bestyrelsen 

Der har været afholdt 4 ordinære bestyrelsesmøder i 2011, med indledende oplæg om 
”Udviklingen indenfor anbringelser/ plejeforhold/aflastning”. Om ”Antroposofien som 

grundlag og inspiration indenfor kunst, arkitektur, landbrug, klima, lægevidenskab og 
virksomhedsledelse”. Om ”Refleksioner omkring magt og indflydelse, ud fra læsning af 

bogen: ”Das Ratzel des Demetrius. Og om ”Lavenergibyggeri og bæredygtigt byggeri”. 
 

Derudover har der været afholdt et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor status over 
vuggestuebyggeriet blev foretaget. Endelig har der været afholdt ekstraordinært 

forretningsudvalgsmøde, hvor repræsentanter fra Lindeblomsts bestyrelse tog del. Her blev 
der arbejdet med den økonomiske fordeling i forbindelse med de kommende ombygnings- 

og vedligeholdelsesopgaver. 
 

Hjemmeside. Det nedsatte udvalg til etablering af Skoleforeningens hjemmeside havde 
en foreløbig afslutning på deres arbejde i løbet af foråret. Der har været afholdt møder 

med større og mindre grupper. Rikke Haaning Bang har lavet det oprettende manuelle 
arbejde. Niel Sløk og Rikke Haaning Bang har lavet de nødvendige justeringer i løbet af 
efteråret. Christina Kirstinesgaard og Niel Sløk vedligeholder hjemmesiden. 

 
50-års jubilæumsfest. Skoleforeningens 50 års-jubilæum 2011 løb af stabelen 23. maj. 

Festligheden blev afholdt i Musikbibliotekets lokaler. Projektet var vellykket og velbesøgt 
med 75 gæster. På programmet var der - ud over en velkomst- en kort fortælling om, 

hvorledes Skoleforeningen begyndte i 1961, indlæg ved Ellen Thuesen og korsang ved 
Lindvedkoret under Sven Skovbakkes ledelse. Jens Henriksson lod Skoleforeningens nye 

hjemmeside få sin debut. Et fint traktement med pindemadder fra Højbyhus gjorde os 
velforberedte til et festfyrværkeri ved Hans Peter Rasmussen fra Ålborg, der fortalte om de 

fire temperamenter. 
Skoleforeningen havde en lille ”bod” i Rådhushallen ved skolens arrangement i forbindelse 

med skolens 40 års jubilæum. 
 

11.-12.klasse. Vi har også i det forgangne år fulgt med i 11. – 12. klasseudvalgets 
arbejde. Der gøres uændret et stort arbejde for at opnå godkendelse af og tilskud til 
ungdomsuddannelsen. Projektet har modtaget støtte fra tysk fond på 500.000 kr. til det 



videre arbejde. Man har kontakt til folketingets uddannelsesudvalg, og arbejdet med DPU’s 
undersøgelse følges med spænding. 

Udvidelen af vuggestuen. Det planlagte byggeri endte af forskellige grunde med at blive 
for dyrt for Lindeblomst. Efter nøje overvejelser besluttede skolens ledelse at flytte 

børnehaveklassen til skolens lokaler, hvilket gav rum for de nødvendige vuggestue- og 
børnehavepladser i Skovly. Denne flytning skal også ses i lyset af, at man fra skolen side 

fandt det relevant at tænke børnehaveklassen tættere på skolen. Børnehaveklassen er 
blevet skolepligtigt år. 

Der er oprettet huslejekontrakt mellem Lindeblomst og Skoleforeningen. Af kontrakten 
fremgår det, hvilke økonomiske forpligtelser hver af parterne har i forbindelse med drift og 

vedligeholdelse af Skovly. Kontrakten er udformet af et udvalg i samarbejde med 
Lindeblomsts bestyrelse. Huslejebeløbet skal genforhandles efter regnskabsåret 2012. 

 
Skoleforeningens CVR-nummer. 

I forbindelse med købet af nabogrunden 2010, viste der sig vanskeligheder ved den 
ordning, der hidtil har været gældende, nemlig at skoleforeningen var under skolens CVR-

nummer. Efter en del vanskeligheder – især på grund af de digitale registreringer - fik 
skoleforeningen sit eget CVR-nummer. Skoleforeningens revisor fra BDO var behjælpelig 
med opgaven. 

 
Økonomisk støtte 

Skoleforeningen har også i år underskud i regnskabet. Det skyldes dels afholdelse af 
udgifter til skolen i forbindelse med driften af 11.-12.- klasse og dels ombygnings- og 

vedligeholdelsesarbejder   i Skovly i forbindelse med etablering af vuggestue. Der 
foreligger uændret beslutning om, at tilskud til 11.12. klasse afvikles senest 2013. Skolen 

har endnu ikke set sig i stand til at påbegynde tilbagebetalingen af lånet til skoleforeningen, 
da skolen de sidste tre år har haft underskud. SFOen har tilbagebetalt en del af deres lån 

til Skoleforeningen. 
 

Børnehaven på Mogensensvej i Odense har indfriet den sidste del af deres lån fra 
Skoleforeningen. 

 
Der er også i år ydet støtte i forbindelse med aktiviteter ved sommerstævnet på skolen. 
 

Der er ydet støtte på 5000 kr. til Antroposofisk Selskab i forbindelse med 
Virksomhedskredsens arbejde. 

Orienteringsemner: 
 

Informationsbod. Skoleforeningen har fået en informationsbod på skolen basar. 
 

Medlemstal i Skoleforeningen. For at øge medlemstallet er der forespurgt skolen, hvorvidt 
en folder om Skoleforeningen kan følge med indmeldelsesblanketten til skolen. Der er 

positiv tilbagemelding herpå. 
 

Virksomhedskredsen. Der er orienteret om virksomhedskredsens arbejde i Antroposofisk 
Selskab. 
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