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Man siger at år TO er altid det sværeste år, for der skal man se, om i vores tilfælde at vores nye
forening kan stå på egne ben og har sin berettigelse.
År ET er altid spændende og fuldt med energi og optimisme. År to skal arbejdstøjet på og der skal
sparkes døre ind de rigtige steder og grund-ideen og tankerne bag vores forening skal stå deres
prøve.
Efter generalforsamlingen i januar 2019 kom bestyrelsen til at se således ud.
Formand:
Michael Holm-Møller
Næstformand:
Charlotte Borup
Kasserer:
Kate Storm
Rikke
Bestyrelsesmedlem:
Anne-Dorte
Diana som sad i bestyrelsen, havde valgt at trække sig, da arbejdsmængden på hendes job var
blevet for stor og derfor ikke følte at hun kunne yde 100 % i vores forening. Hendes beslutning har
vi selvfølgelig respekt for og der skal herfra lyde en kæmpe tak for samarbejdet og den kæmpe
indsats hun gjorde i bestyrelsen.
Nyt bestyrelsesmedlem blev Anne-Dorte. Et stort velkommen til Anne-Dorte, det altid rart med
nye øjne og energi i bestyrelsen.
År to har været et fantastisk år for vores forening. Ja 2019 har været et år hvor vi i bestyrelsen har
haft arbejdstøjet på, men det er også et år hvor der er sket en god og positiv udvikling i vores
forening. Vi har haft 4 centrale områder, vi har arbejdet med og som for bestyrelsen har været
essentielle i året der er gået.
•
•
•
•

Medlemmer
Styrke forholdet til DP
Vores Kursus dage
GDPR

Siden sidste generalforsamling har vi i bestyrelsen afholdt 4 bestyrelsesmøder, 2 er afholdt i DP´s
sekretariat i København og 2 er afholdt på Hornstrup. Derudover er der afholdt et møde mellem
Michael og Karsten. Formanden har også deltaget i årsmødet i DP
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At holde møderne i København er set fra vores perspektiv også et strategisk valg, da vi på den
måde er synlige og er tæt på dem der sætter dagsorden for de private skoler.
Der skal lyde en kæmpe tak til alle de ansatte inde på sekretariatet, for den hjælp og
imødekommende hed der er når vi er der. Der skal også lyde en special tak til formanden Karsten
og chefkonsulent Nicolas, der altid prioritere vores forening højt og står til rådighed.
Det første bestyrelsen gjorde efter vores generalforsamling i januar 2019, var at sætte et fokus på
GDPR, som forening skal vi følge den lovgivning der er på dette område. Derfor sat vi et møde op
med Thomas Sørensen inde fra sekretariatet i DP, som skulle guide og rådgive os på dette område.
Det var formanden der deltog i dette møde. Vi er som bestyrelse blevet en del klogere og er i
proces for at opfylde de krav der er til vores forening i forhold til GDPR.
Første bestyrelsesmøde
Var d. 15/5-2019 og blev afholdt i DP i København.
Fokus her lå på, forventnings afstemning, uddelegering af opgaver i bestyrelsen GDPR, Kursus til
september og medlemmer.
De 2 store punkter var kursus i september og det kommende år i bestyrelsen. De 4 hovedpunkter
vi blev enige om vi skulle have i fokus, er de 4 jeg nævnte i starten
• Medlemmer
• Styrke forholdet til DP
• Vores Kursus dage
• GDPR
Et rigtig godt og effektivt bestyrelsesmøde, hvor vi noget langt og fik langt en plan for det
kommende år og de opgaver vi ville arbejde med. Vi fik også styr på vores kursus dage i
september, så en rigtig spændende og givende dag.
Bestyrelsesmøde og kursusdag i september.
På vores kursus dage, mødes bestyrelsen altid dagen før og afholder bestyrelsesmøde.
Medlemmer fylder meget hos bestyrelsen og er et evigt arbejdsområde vi skal have fokus på. Vi er
pt stadig ca. 60 medlemsskoler, som da vores forening så dagens lys for 2 år siden, hvilket vi i
bestyrelsens ikke er helt tilfredse med. Det er et område, som der skal arbejdes med og skal
forbedres. En af de ting vi har gjort i bestyrelsen er bla. at ringe rundt til alle medlemsskoler, der
ikke er medlem af foreningen, dette har dog ikke givet den store tilslutning, så der er et arbejde
her for den kommende bestyrelse.
Et andet punkt vi fik styr på, var GDPR, Alle der deltog i kursus-dagene i september, har nu udfyldt
en seddel ang. GDPR, og nye medlemmer skal lige så udfylde denne formular. Via denne formular
har folk tilkendegivet hvordan vi må bruge deres personlige data. Vi har også fået bekræftet at vi
gerne må bruge G-mail, i vores forening.
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Selve kursus-dagene var med Lars Mogensen, som vi havde fået ind til et forløb over begge dage.
Han snakket om hvordan man kan elske sine konflikter. Lars var meget inspirerende og brugte
siden viden og humør, på at formidle sin viden til os. En stor tak til Lars herfra.
To helt fantastisk og spændende dage, hvor vi har fået mange positive tilkendegivelser fra jer
medlemmer.
Bestyrelsesmøde 7. november
Vores sidste bestyrelsesmøde i 2019 var d. 7. november og det afholdte vi i DP i København.
Her brugte vi tiden på evaluering af september kursuset og planlægning af vores
generalforsamling samt kursus dage i januar. Endnu engang skal der lyde en tak til hele
sekretariatet i DP for at hjælpe og vi måtte være inde ved dem.
På mødet 7. november, snakket i også budget og økonomi. Vi har som forening en sund og god
økonomi. Men vi er stadig i en opstarts fase, så der er ikke så mange penge at gøre godt med. Vi
skal ikke have et kæmpe overskud, men lidt penge på kontoen, så vi kan tilkøbe lidt dyrere
oplægsholdere. Vi skal tænke os om og være bevidste omkring hvad vi bruger penge til.

Afrunding.
Når vi i bestyrelsen ser tilbage på året der er gået og de mål vi satte os for, må man sige at det
generelt har været et godt år i vores bestyrelse og forening.
• Vi har fået styr på det meste af vores GDPR
• Samarbejdet med DP er styrket og vi får ros af dem for det arbejde og i den retning vi tager
vores forening. Formanden har deltaget i Årsmødet og netværket med en masse og gjort
opmærksom på vores stadig nye forening.
• Vores kursus dage i september var et af de mest besøgte i længere tid med over 50
tilmeldt.
• Medlemsskoler i foreningen halter stadig lidt, men vi er i proces og arbejder stenhårdt på
at vi bliver flere.
Så har det svære år to levet op til forventningerne, fra vores perspektiv JA. Er vi en forening der
har sin berettigelse, Svaret er fra bestyrelsens side et klart JA.
Er vi noget i mål, NEJ bestemt ikke og der ligger et spændende stykke arbejde ude i fremtiden.
Vores forening har et kæmpe udviklingspotentiale.
Er vi som bestyrelse stolte af det vi er blevet til JA det er vi.
Til sidst vil jeg som formand gerne takke bestyrelsen for den kæmpe indsats de har gjort i år.
Og en stor tak til jer medlemmer, for den tillid og opbakning der er til bestyrelsen og foreningen, vi
glæder os til de kommende år.
Hermed overgiver jeg beretningen til forsamlingen

