
Årsberetning 2013 – ved generalforsamlingen d. 24. marts 2014. 

Om foreningen og bestyrelsesforhold 

Der er 167 medlemmer i Skoleforeningen pr. 31/12-2013 (heraf 49 familiemedlemskaber). 

I alt en tilbagegang på 2 medlemmer. 
Ved generalforsamlingen i 2013 blev det meddelt, at Grete Black er genvalgt som 
bestyrelses- medlem i Skoleforeningen valgt af lærerkollegiet. 

Skoleforeningens revisorer blev genvalgt. 
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 deltager i møderne som observatør for skolens bestyrelse, og som 
observatør for forældrerådet er uændret næstformand i forældrerådet Irene Ø. Bruun-

Schmidt. 
Som repræsentanter fra Skoleforeningen i skolens bestyrelse sidder fortsat Hans-Jørgen 

Kirk, Mikael Tind, Jens Henriksson og Sissel Gregers. 

Aktiviteter i bestyrelsen.  

Der har været afholdt 4 ordinære bestyrelsesmøder i 2013 med indledende 
oplæg om: Arbejdet med Antroposofisk Selskabs medlemsblad, Nyhedsbladet. Om: Besøg 

på Gustav Vasamuseet i Stockholm. Om: Thor Heyerdahls: Kontiki-ekspeditionen - Fra 
Peru til Polynesien. 

Hjemmesiden er optimeret og vedligeholdes uændret af Niel Sløk. Der er arbejdet på, at 
man ved ”klik” direkte kan melde sig ind i skoleforeningen. 

Information om skoleforeningen: 

Skoleforeningen har gennemført en række PR-fremstød: 

• skrivelse til 3. og 12. klasses forældre, 
• blanketudlevering ved sommerstævne, 
• udleveret indmeldelsesblanket i forbindelse med optagelse på skolen, 
• afholdt udstilling i infoboden ved basaren. 
• annonceret på ”Tirsdagsnyt” og i skolens meddelelsesblad: ”Bliv 

medlem”! 

Betaling via PBS er undersøgt, men medlemstallet er for lille til oprettelse af denne model. 
Desuden er der få restancer. 

 
Skoleforeningens administration. 

Skolen har påtaget sig Skoleforeningens administration. 

11. – 12. klasse 

Bestyrelsen er også i 2013 blevet orienteret om arbejdet med godkendelse af 11. – 12. 

klasse. Der har været møder med politikere. Der arbejdes på skolen med planlægning af 
et stormøde i forældrekredsen foråret 2014. En arbejdsgruppe bestående af lærere og 

bestyrelsesmedlemmer er nedsat. 

Økonomi. 



Skoleforeningen har omsider overskud i driftsregnskabet. Der har i 2013 ikke været behov 
for at yde tilskud til skolen til driften af 11. – 12. klasse. Der har på grund af 

klassesammenlægning året forud ikke været en 12. klasse hele skoleåret. Der har så været 
en stor 11. klasse, og endelig er skolepengene blevet forhøjet. 

Der har været iværksat vedligeholdelsesarbejder i Skovly 
Skolen har ved overgangen til 2013 tilbagebetalt sin gæld på 2 mil., som blev ydet i 

forbindelse med opførelsen af administrationsbygningen. Midlerne er blevet anbragt efter 
de retningslinjer, der er besluttet af bestyrelsen. Vi har rådført os med Skoleforeningens 

interne revisor og med Merkur Andelskasse. 

Sommerstævne. 

Tilslutning til sommerstævnet har i 2013 været rekordstor. 182 deltagere lø/sø. 

Skoleforeningen har bevilget dækning af udgifter i forbindelse med afholdelse af stævnet. 
Sommerstævnerne har stor betydning for skolen både økonomisk og socialt. 

Skovly. 

Gennemgang af Skovly. Bestyrelsen har taget del i rundvisning og bygnings-

gennemgang. Der er udarbejdet klare retningslinjer for, hvilke udgifter, der sorterer 

under Skoleforeningen, og hvilke børnehaven tager sig af. 

Efterår 2013 var der alvorlige stormskader på Skovly. Skaderne er udbedret. 

Orienteringsemner 

Årlig bygningsgennemgang af Skovly fastholdes med henblik på vedligeholdelse. Sidst 

gennemgået marts 2013.  
Fællesstævne i Vejle. Der er planlagt fællesstævne i Vejle marts 2014. Stævnet 

henvender sig til alle antroposofisk inspirerede virksomheder - ansatte og 
bestyrelsesmedlemmer. 

Basaren.Skoleforeningen er blevet driftsherre af basaren fra 2013. Skolen udpeger de 
personer, der praktisk skal forestå basaren. Det er forældrene, der står for den praktiske 

del under ledelse af basarudvalget. Det er undersøgt, at Skoleforeningen ikke er 
afgiftspligtig af indtjeningen ved basaren. 

Steinerskole i Svendborg. Der er orienteret om Steinerskole i Svendborg august 2014. 
Initiativtagerne er i kontakt med Sammenslutningen af Rudolf Steinerskoler i Danmark. 

Fysik/kemilokale. Bestyrelsen har besigtiget det nyrenoverede fysik/kemilokale. 
 

Bestyrelsen, den 24.marts 2014 

 


