Referat af generalforsamling torsdag den 14. april 2011

1.

2.

Deltagere:

Flemming Eismark, formand
Christian Grøndahl, bestyrelsesmedlem
Mogens Wang Brolin, bestyrelsesmedlem
Annemarie Hellebek, bestyrelsesmedlem
Jan Kyhse-Andersen, bestyrelsesmedlem
Lena Høgh Eichler, bestyrelsesmedlem
Jane Isdal, bestyrelsesmedlem udpeget af Furesø byråd
Marianne Haarsted, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Forhindret:

Anders Lassen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Referent:

Anja Enderslev

Agenda
Valg af dirigent

Beretning ved
bestyrelsens
formand

Rektor bød velkommen til de fremmødte forældre og medarbejdere.
Torben Stensdal blev foreslået og valgt som dirigent med akklamation. Torben Stensdal konstaterede at den
ordinære generalforsamling var lovligt indvarslet med 14 dages varsel og derfor var beslutningsdygtig.
Herefter blev ordet givet videre til formanden.
Bestyrelsesformanden byder først alle tilstedeværende velkommen til generalforsamlingen på Marie Kruses
Skole.
Det sidste år har været et aktivt og begivenhedsrigt år. Vi har afholdt 7 bestyrelsesmøder – og bestyrelsen har
sammen med den samlede ledelse, afholdt en bestyrelseskonference, hvor der bliver drøftet hvilke overordnede
temaer der skal foreligge i fremtiden.
Bestyrelsen har også stiftet et forretningsudvalg, hvor der jævnligt bliver afholdt møder for at holde styr på den
slagne gang i bestyrelsesarbejdet.
Bestyrelsen har også indlagt planlagte møder uden ledelsesrepræsentanter.
MKS står midt i og foran et stort personale-generationsskifte og har ansat Søren Helstrup, som ny vicerektor pr.
1. august 2010. Pr. 1. april 2011 har MKS også ansat 2 nye viceafdelingsinspektører, Debbie Hamilton og Karina
Hoffmeyer. Alle 3 kandidater blev valgt på baggrund af en lang og grundig ansættelsesprocedure med testning
og ekstern bistand fra rekrutteringsrådgiver.
Økonomi:
Det økonomiske resultat for Marie Kruses Skole i 2010 blev et overskud på kr. 60.174,-.
Alle privatskoler blev i maj 2010 pålagt at tilbagebetale 1% af statstilskuddet, hvilket konkret udmøntes ved at
beløbet modregnes i statstilskuddet for 2011.

I kommunens budget er der lagt op til besparelser på kommunens tilskud til skolens SFO, Kometen.
Vi afventer indkaldelse til forhandling herom.
Skolen bliver udsat for økonomiske udfordringer de kommende år, men vi er rimelig godt rustet hertil. Så trods
nævnte besparelse, går det helt overordnet godt for Marie Kruses Skole.
Revisoren har, på det tidligere afholdte bestyrelsesmøde i dag, gennemgået skolens regnskab og har kun haft
rosende bemærkninger til dette. Revisor konkluderer, at skolen har udvist den sparsommelighed, som må
kræves, hvor det drejer sig om forvaltningen af statslige midler.
Bestyrelsen og ledelsen styrer skolen ud fra en resultatlønsaftale (kan findes på skolens hjemmeside) og vi
arbejder slavisk og markant efter at overholde denne aftale, som for nuværende indeholde 9 hovedpunkter,
heriblandt Elev- og forældretrivsel og profilering af Marie Kruses Skole.
Skolen her er i god vedligeholdelsesstand. Vi bruger mange penge på at arbejde med det bygningsmæssige – og
også det æstetiske. Vi har i indeværende år investeret kr. 2 mill.
Skolen har i det forløbne år haft drøftelser med kommunen om afslutning af parkeringssagen. Vi håber fortsat på
en mindelig løsning.
Til slut vil jeg på bestyrelsens vegne gerne sige tak til skolens medarbejdere og ledelse for en god indsats og et
godt samarbejde i det forløbne år – og ikke mindst tak til jer forældre for den opbakning I giver skolen.
3.

Årsrapport for
2010 ved
økonomichef
Lars HolmNielsen

Dirigenten gav herefter ordet til økonomichef Lars Holm-Nielsen
Økonomichef Lars Holm-Nielsen gennemgik herefter hovedtrækkene i årsrapporten for 2010.
Årets resultat blev på kr. 60.174,-. Den væsentligste begivenhed der påvirkede regnskabet i 2010 var, at i
forbindelse med regeringens genopretningsplan i maj blev alle privatskoler pålagt at tilbagebetale 1% af
statstilskuddet, samt yderligere en procentdel til barselsfonden. I dette regnskab er der indregnet en
tilbagebetaling på kr. 561.000,-. Uden denne besparelse ville vi have haft et overskud på mere end kr. 600.000,-.
Både statstilskuddet og skolepengene er øget væsentligt, især pga. elevfremgang i gymnasiet.
Andre indtægter er steget væsentligt. Den største ændring er intern husleje til SFO, der følger Skats
ejendomsvurdering. Derudover har vi stigende omsætning i kantinen og på mad og frugtordninger til de yngste
elever. Det er her bemærkelsesværdigt at indskrivningsgebyrer trods krise er steget med ca. 50 %.

Lønomkostningerne er steget mere end forholdsmæssigt, primært som følge af at sygdom og personaleafgang
midlertidigt har udløst overtid.
Undervisningsmidlerne er steget med elevtallet, men er også steget pr. elev som en bevidst beslutning fra
ledelsen og bestyrelsen. Her har især investering i smartboards fra 0. til 2. klasse kostet.
Udgifter til ejendomsdrift er faldet. Vi har bl.a. sparet 50.000 kWh og 1.000.000 L varmt vand. På grund af den
strenge vinter er det ikke lykkedes at spare på varmeudgifterne, men vi har dog holdt regningen uændret.
Også vores leverandører har mærket et øget fokus på omkostningerne, alene rengøringen er blevet presset ned
med kr. 300.000,- for det samme arbejde.
Kantinedriften har et øget råvareforbrug som følger den stigende omsætning. Lønomkostningerne er desværre
påvirket af en langtidssyg medarbejder.
Administrationsudgifterne er faldet en smule. Der er i årets løb afskediget en medarbejder til fratrædelse 1.
februar 2011.
Renteudgifterne er uændrede, bortset fra mindre tekniske justeringer.
Indtægterne er ganske små på grund af det lave renteniveau.
Der er ikke de store ændringer på balancesiden, egenkapitalen øges med overskuddet, bygningerne afskrives
efter planen og kreditforeningsgælden afdrages.
Det er mere interessant at se på pengestrømsopgørelsen.
Den markante nedgang i driftens likviditetsvirkning skyldes for 1,2 mio kr’s vedkommende at vi har betalt Askatterne den 28. december 2010 i stedet for den 2. januar 2011.
Vi kan se at vi fortsat har foretaget investeringer på samme niveau og lidt til.
På grund af den lave rente har der været særlig store afdrag på kreditforeningsgælden.
Selvom likviditeten er reduceret med 2.5 mio. er der stadig rigelig med likviditet til skolens drift og udvikling.
Der spørges om vi har en investeringsplan.
LHN: Den ligger i vores budget, som skolen ikke offentliggører.

Der spørges hvor mange elever der mangler for at fylde op i gymnasiet?
FC svarer: Vi kan ikke være flere i gymnasiet. Vi er fyldt op over hele linjen. Både for HSK og GYM.
Der spørges hvordan opdaterer vi Softwarelicenser?
LHN: Skolen har en speciel skoleaftale med Microsoft, som er ret favorabel. Skolen overvejer fra tid til anden
alternativerne til Microsoft, men da MS-aftalen koster under kr. 100.000,- om året, mener vi indtil videre ikke, det
er attraktivt at skifte til Open Office med de problemer der ligger heri
Hvor stor er denne post på undervisnings- og administrationsbudgettet?
LHN: Softwarelicenser står samlet under administrationsomkostninger og udgør ca. kr. 300.000,- om året. Heraf
er Microsoft og FirstClass de største enkeltposter
5.

Rektors
redegørelse

Dirigenten gav herefter ordet videre til rektor Frank Christensen.
Jeg kan sige mange ting om skolen, men jeg har valgt det der kunne være af interesse for jer:
- Faglighed
- Fordybelse
- Samarbejde.
Vi ønsker at der skal ske udvikling inden for de rammer og traditioner vi har i forvejen.
Vi opretter hvert år mange nye klasser – og vi har lange ventelister til alle klasser.
Vi er det private gymnasium i Danmark der har størst søgeantal overhovedet. Hvorfor det? Vi har flotte resultater
på alle niveauer (læseprøver, afgangsprøver og studentereksamen). Vi har hamrende dygtige lærere, dygtigt
personale og med en fantastisk kompetent nyansat ledelse har vi et stærkt og kvalificeret ledelsesteam.
Jeg ønsker at fremhæve følgende:
- Vi har oprettet indskolingsråd, mellemtrinsråd og udskolingsråd, som er råd der er repræsenteret af
forældre, lærere og én af skolens ledere. Det er en god måde at sparre mellem forældre og skolen.
Ledelsen og lærerne finder dette som værende et godt nyt initiativ til potentielle udviklingsinitiativer.
- Vi har fået nye møbler, smartboards mm.
- For 7.kl. har vi valgt at være mindre faglige, men er mere opmærksomme på hjerneiltning, motion og bla.
sangundervisning.

- En del af skolens elever har deltaget i diverse internationale biologi-, kemi-, geografi-, fysik-, matematik- og
sciencekonkurrencer. Mange elever har klaret sig rigtig flot og flere har repræsenteret Danmark i udlandet.
Således har en elev netop kvalificeret sig til, sammen med 4 andre, at skulle repræsentere Danmark ved
fysikolympiaden i Bangkok til juli 2011.
- Skolen er blevet medlem af Akademiet for talentfulde unge og tilknyttet Sciencetalenter
I det hele taget blomstrer det på det naturvidenskabelige område.
Vores scienceauditorium bliver i stigende omfang benyttet til foredrag og mindre forelæsninger af forskere
og andre der kommer til skolen.
I 2010.11 har skolen iværksat en række nye initiativer:
-

I efteråret 2011 vil Marie Kruses Skole udbyde stx-enkeltfag til studenter, der ønsker at opgradere fag med
henblik på at få adgang til universitetsuddannelser. Undervisningen vil foregå om aftenen. Vi starter med
at udbyde 4 hold efter efterårsferien. Bliver det en succes er planen også at tilbyde turbo
suppleringskurser i sommerferien. En undersøgelse viser at 40 % af vores studenter ønsker at supplere
deres studentereksamen.

- Vi har en bus der kører elever til skolen. Vi har ændret ruten fra at køre over Lynge, til at køre over
Værløse.
Der spørges: Hvem er målgruppen for enkeltfagsundervisning?
FC: Målgruppen er elever der ønsker at supplere fat, til at kunne have mulighed for at komme ind på en
videregående uddannelse.
Der spørges: Hvilke personer er det der kommer og afholder foredrag her i sciencebygningen?
SH: Vi har ansat et par nye lærere i gymnasiet, som kender flere prominente undervisere inden for forskellige
faggrupper.
-

I Hovedskolen vil jeg fremhæve at vi har uddannet et antal elever der kan være konfliktmæglere ved
mindre konflikter der måtte opstå mellem eleverne. I forbindelse hermed er der såkaldt trivselsundervisning fra 0. klasse til 3.klasse.

-

Skolen har i år haft fokus på faglig læsning. Alle lærere har været på kursus heri og samtidig har vi flere
gange om året, hvad vi kalder, læsestunder, hvor alle elever fra 0. kl. til 10.kl. samtidigt er fordybet i
læsning i 1 lektion.

-

En række klasser har fået nye møbler og der er installeret smartboards i 0. kl. til 3. klasse. I de fleste
øvrige klasser er der projektorer.

-

På IT området er Hovedskolen ved at indføre skoleintra som ny kommunikations platform.

-

På skolen har vi uddannet et antal supervisionslærere, som andre lærere kan trække på, hvis de ønsker
sparring om egen undervisning.

-

Gymnasiet har arbejdet målrettet med kompetenceudvikling, med henblik på at styrke faggruppernes
samarbejde samt faglige og pædagogiske udvikling. Denne strategi evalueres i 2011.

-

I gymnasiet er gennemført en elevtrivselsundersøgelse med generelt tilfredsstillende resultat.

-

I gymnasiet har vi fokus på at profilere vores studieretninger tydeligere. Eleverne får studieretningsdage
og de kommer på studieretnings ture.

-

Gymnasiets udbud af studieretninger er ændret, så de har fået en mere markant naturvidenskabelig og
international profil.

-

Selvom eleverne på skolen klarer sig godt har vi registreret at pigerne klarer sig bedre til
studentereksamen.
Dette tema har vi sat fokus på dels ved at afholde en tema dag med eleverne i gymnasiet om emnet og
dels har gymnasium lærerne haft en pædagogisk eftermiddag herom.
Vi har ikke fundet de vise sten for at løse spøgsmålet om drengenes relative dårligere resultater.

Samlet set er det således svært at bevare nogen form for pessimisme for skolens vedkomne.
6.

Valg til
bestyrelsen

Dirigenten gik herefter videre til næste punkt.
Vi har 2 bestyrelsesmedlemmer der er på valg til bestyrelsen. Dette drejer sig om Christian Grøndahl
(næstformand) og Flemming Eismark (formand).
Dirigenten spurgte formanden om der rettidigt var fremkommet andre kandidater til bestyrelsesposterne i henhold
til fundats.
Formanden kunne fortælle, at der ikke er fremkommet andre kandidater til bestyrelsen og kan ydermere fortælle,
at begge kandidater ønsker at genopstille.
Dirigenten kunne herefter konstatere, at Christian Grøndahl og Flemming Eismark er genvalgt til bestyrelsen.
Den eksisterende bestyrelse træder derfor igen i kraft pr. 1. august 2011.

7.

Valg af
suppleanter

Dirigenten spurgte formanden om der rettidigt var fremkommet andre kandidater som suppleant til
bestyrelsesposterne i henhold til fundats.
Formanden kunne fortælle, at Anne Marie Høyrup er indstillet af bestyrelsen som anden suppleant. Michael
Hauskou fortsætter som første suppleant.
Dirigenten kunne herefter konstatere, at Michael Hauskou er første suppleant og Anne Marie Høyrup er valgt
som anden suppleant til bestyrelsen med virkning fra 1. august 2011.
Dirigenten gik herefter videre til næste punkt.

8.

Eventuelt

-

Der spørges: Furesø kommune valgte sidste år ”open office” til skolerne. Er det noget MKS har overvejet?
LHN: Ja, det er diskuteret mange gange. Ledelsens beslutning for at fortsætte med Windows er for at
forberede elever til at komme ud i erhvervslivet. Men ledelsen følger hele tiden op.

-

Der er en meget positiv tilbagemelding omkring enkeltfagsundervisning for elever.
Der spørges: Har skolen overvejet muligheden for også at lave voksenundervisning (i forlængelse af
enkeltfagsundervisning).
FC: Det er ikke noget vi har drøftet. I første omgang vil vi fokusere vores indsats omkring undervisning af
elever. Men ledelsen og bestyrelsen vil drøfte muligheden for voksenundervisning i fremtiden.

-

Der spørges: Er det muligt at skolebussen kan stoppe ved Værløse Station.
SH: Formålet med bussen er at skabe adgang til skolen for dem der ikke ligger ligetil offentlige
transportmidler. Vurderingen fra ledelsens side har været at prioritere yderpunkterne.

-

Der spørges: Hvad gør skolen for de drenge der bliver ”marineret” (alkoholpolitik)?. Har skolen overvejet
at lukke Cafe Kruse?
Annemarie Hellebek giver udtryk for, at det ikke er socialt acceptabelt at lukke for cafèlivet. SH
kommenterer, at umiddelbart er det ikke på skolen, at der bliver drukket mest alkohol, men mere hjemme/udefra. Erfaringen er, at de fleste elever rent faktisk bliver smidt hjem efter den første halve time efter
festernes/cafèernes start. Der er meget fokus på dette område og SSP tager dette meget alvorligt og
starter med at informere/undervise fra 5. kl.

Dirigenten spurgte forsamlingen om der var flere punkter under eventuelt.
Dirigenten afsluttede derefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

