
Referat af foreningen Danmarks Private Skoler grundskoler og gymnasiers generalforsamling
ved ÅrsmØde 2018, den %6 og 27. oktober 2018 på Hotel Nyborg Strand

Referent: HeidiAndersen, Danmarks Private Skoler

Fredag cL 26. oktober:

Formand for Danmarks Private Skoler, grundskoler og gymnasier, Karsten Suhr, bød velkommen
og stillede forslag om forsamlingens valg af stemmetæflere. Her blev følgende valgt:

e Nicolas No Richter, sekretariatet (formand for stern metællerne)

0 Erik Juul Hansen, sekretariatet

ø Ebbe Forsberg, æresmedlem

0 Mogens Bregendahl, æresmedlem

1 Valg af dirigent

Karsten Suhr foreslog valg af Peter Løgstrup som dirigent, som herefter blev valgt.
Dirigenten erklærede dernæst årsmØdet for lovligt indvarslet og beslutn•ngsdygtigt.

2. Bestyrelsens beretnhig

Dirigenten gav ordet til formand Karsten Suhr, der aflagde bestyrelsens mundtlige beretning.
Bestyrelsens mundtlige beretning kan forefindes på:
https://privateskolerdkjmediaJcomform2content/documents/cI/a2576Jf2/Mundtlig%2Oberetn
ng2Ofinal%2Ooffentligpf

Dirigenten suspenderede herefter den vedtægtsbestemte det af årsmødet grundet oplæg fra Ber
tel Haarder.

Efter Bertel Haarders oplæg erklærede dirigenten den vedtægtsbestemte del af årsmødet for
geno ptaget.

Dirigenten indbød forsamlingen til debat om såvel bestyrelsens skriftlige som mundtlige beret
ning.

Thorsten Dyngby, Skoleleder, Skt. iosefs Skole, Roskilde

Thorsten Dyngby takkede for beretningen og for foreningens indsats for bevarelse af 10. klasse.
Han opfordrede til at genindføre gruppedrøftelser af beretningen ved årsmødet. Dernæst fortalte
Thorsten Dyngby, at foreningen, efter hans opfattelse, bør fokusere på at være frontløber og
komme med nye innovative tiltag, og ikke kun fokusere på det, som politikerne på Christiansborg
mener, at vi bør gøre bedre. Thorsten Dyngby gjorde opmærksom på, at der lige nu er fokus på
udskrivning af elever på de private skoler. Han opfordrede foreningen til at være kritisk ift., at de
private skoler hele tiden udsættes for undersøgelser om udskrivning af elever, når nu folkeskoler
ne ikke bliver udsat for tilsvarende.
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Karsten Suhr svarede Tharsten Dyngby

Formanden takkede for kommentarerne og edgav, at bestyrelsen vil overveje, om gruppedrøf
t&ser af beretningen ved årsmødet skal genindføres. Han medgav også, at de politiske udmeidin
ger om 10. klasse er en stor bekymring. Foreningen har derfor i samarbejde med andre aktører
taget initiativ til at belyse sagen og sætte fokas på, hvorfor det ikke er nogen god ide at flytte
1O.kiasse fuldt og helt over på erhvervsskolerne.

Formanden gjorde opmærksom på, at foreningen ikke kan bestemme, hvilke undersøgelser mini-
stenet iværksætter. Foreningen forsøger at påvirke ministeriets beslutninger, men vi kan ikke sige
nej til undersøgelserne. Formanden fortaite, at foreningen også har spurgt, om folkeskolerne også
bliver udsat for tilsvarende undersøgelser. Hertil er svaret altid det samme; nej og med den be
grund&se, at folkeskolerne ikke udmelder elever.

Formanden medgav enighed om, at vi skal være frontløber og turde dele vores succeser.

Jens Anker Hansen, Skoleleder) C b ours Skole, Randers

Jens Anker Hansen takkede for beretningen. Han opfordrede foreningen til at indtage en mere
offensiv tilgang, så fokus er på det, vi gør godt. Han nævner, at kommunerne sender konsulenter
ud til foikeskolerne i et forsøg på at drive en mere åben folkeskole —det med at sende fonialt
nngskonsulenter ud til skoler skulle helst ikke smitte af på vores område. Jens Anker Hansen op-
fordrede til samarbejde på landsplan også med kommunerne for at flytte fokus til det, som de
private skolerne er gode til.

Karsten Suhr svarede Jens Anker Hansen

Formanden orienterede om, at vi har et samarbejde med KL. Foreningen forsøger at opnå enighed
med KL om feks. PPR betjeningen.

Georg Høhling, Skoleleder, Sct. Joseph SØstrenes Skole, Ordrup

Georg Høhling takkede for beretningen. Han gjorde opmærksom på, at det er utilstrækkeligt, at
de ministerielle bekendtgørelser udkommer efter, at de er trådt i kraft. Han gjorde opmærksom
på, at UU-centrene nedlægges og hjemtages af kommunerne. Han opfordrede foreningen til at
sørge for, at skolerne ikke kommer bagerst i køen, når opgaverne nu skal varetages af kommu
nerne.

Karsten Suhr svarede Georg Høhling

Formanden var enig i, at det er utilstrækkeligt, at bekendtgørelserne bliver offentliggjort efter
ikrafttrædelsesdatoen. Vi har nævnt dette for ministeriet, og skriver det ind i høringssvarene.
Formanden medgav, at det er et stort problem at UU-centrene nedlægges. Det er centre skolerne
også har været med til at finansiere via tilskuddet. Det er derfor et punkt, der medtages i samar
bejdet med KL.

Carsten Kragh, Skoleleder, Nørre Aaby Realskole, Nørre Aaby
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Carsten Kragh gjorde opmærksom på, at det er uhenslgtsmæssigt, at der ikke er et ensartet og et
fast tilskud til de skoler, der har tidlig SFO-start. Han spurgte, hvad status er på foreningens arbej
de med dette.

Karsten Suhrsvarede Carsten Kragh

Formanden udtrykte enighed i, at det er en udfordring, at det op til de enkelte kommuner selv,
om de vii yde dette tilskud til de private skoler. Vi ønsker en ordning, hvor det bliver lovpligtlgt, og
medbringer dette ønskeJævnligt I vores politiske dialog med ordføreme og ministeren.

Oa Ingen andre herefter ønskede ordet, konstaterede dirigenten, at forsamlingen tog beretningen
og den efterfølgende debat til efterretning.

3. Fremlæggelse at mgnsbb 2017 til godkendelse

Dirigenten gav ordet til næstformand i Danmarics Private Skoler, Bo MehI Jørgensen, som gen-
nemgik foreningens regnskab for 2017.

indlednlngsvist nævntes, at det ikke umiddelbart er muligt at sammenligne regnskabstaiiene dl-
rekte mellem 2016 og 2017 —idet foreningen pr. den 1. januar 2017 blev sammenlagt med for-
eningen Private Gymnasler og Studenterkurser.

Hovedposteme placerer sig således:

Resuftat 2017(beløb angivet I tusinde kr.):

Indtægter: 10.945 kr.
Udgifter: 10.786 kr.
Ekstraordinære poster: 0 kr.
Renteindtægter: 158 kr.
Årets resultat før skat 317 kr.
Årets resultat efter skat: 318 kr.

Balance 2017(beløb angivetitusinde krj:

Aktiver
Anlægsaktiver 0
Omsætningsaktiver: 16.014.287 kr.
Aktiver i alt: 16.014.287 kr.
Passiver
Egenkapftai: 11.096.975 kr.
Gæidsforpiigteiser i aft: 4.917.312 kr.
Passiver I alt: 16.014.287 kr.

Regnskabet, som har biank påtegning af den statsautoriserede revisor, er godkendt af bestyrel
sen.

Der var ingen kommentarer tii regnskabet.

Dirigenten konstaterede herefter, at ftrsamflngen godkendte regnskabet ved konsensus.
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t Indkomne fors’ag

Ingen indkomne forslag

5 Fremlæggelse af budget 2019 til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent for 2019

Næstformand Bo MehI Jørgensen fremlagde budget og forslag til kontingentstruktur og kontin
gentsatser.

Bestyrelsensforslag til kontingentstruktur og kontingent 2019:

Ny kontingentstruktur 2019:

Grundbeløb pr. skole på kr. 12.500

Derudover:
- En takst pr. elev for skoler til og med 400 elever
- En takst pr. elev for sko!er fra 401 til og med 800 elever
- En takst pr. elev for skoler med over 801 elever

Kontingent 2019:

Grundbeløb pr. skole: kr. 12.500

Pr. elev I — 400: kr. 150
Pr. elev 401 — 800: kr. 100
Pr. elev over 800: kr. 50

Særlige medlemmer (enkeltpersoner med interesse i foreningen): kr. 2.500 (uændret)

Forslog til budget 2019 (beløb angivet i tusinde kr):

Indtægter i alt: 11.590
Udgifter i alt: 11.618
Resultat før finansielle poster: -28
Renteindtægter mm.: 50
Årets resultat: 22

Forslag ti! budget 2019 for vikarportionsmidler (beløb angivet i tusinde krj:

Tilgang vikarportionsmidler: 1.900
Lederkurser: -700
Pædagogisk diplomuddannelse: -200
Netværksvirksomhed: -300

Støtte til udviklingsa rbejde: -250
Faglig efteruddannelse: -200
Studierejser: - 60
Ekstern efteruddannelse: -60
Kursusplanlægning — UVS (PU): -30
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Instruktion og rådgivning: -606
Administration: -94
Arbejdsmiljøkurser: -100
Saldo ultimo: 1.063
Dirigenten indbød forsamlingen til kommentarer.

Jens Anker Hansen, Skcleieder C. Ici Cours Skole, Randers

Jens Anker Hansen takkede for et godt oplæg. Han gjorde opmærksom på, at C. ta Cours Skole vil
efter den nye kontingentstruktur komme til at ligge i mellemgruppen. Han gjorde opmærksom på,
at han har drøftet dette med næst — og formanden. Han gjorde opmærksom på, at vi er en for-
ening, som ikke kæmper på stØrrelse, og dette er vigtigt. Han sagde, at han aflæser et politisk
signal fra bestyrelsen, når der ændres på kontingentstruktur på denne måde.

Maja GrØnlund Larsen, Skoleleder Borup Privatskole, Borup

Maja Grønlund Larsen spurgte Bo MehI Jørgensen, hvad begrundelsen er for, at de små skoler skal
betale mere pr. elev end de større skoler?

Bo Mehi Jørgensen svarede Jens Anker Hansen og Maja Grønlund Larsen

Bo Mehl Jørgensen gjorde opmærksom på, at ændringen i kontingentstrukturen udelukkende
skyldes, at der skulle findes en finansiering på 500.000 kr. Bestyrelsen har ikke en særskilt hold-
ning til skolestørrelse. Der skal være en kontingentstruktur, der er fornuftig og balanceret for alle
medlemsskoler.

Jens Birk, Bestyrelsesformand, Køge Privat Realskole, Køge

Jens Birk forslag, at de 500.000 kr. kunne finansieres ved, at der spares penge på bestyrelsen,
heriblandt udgiften til kurser for DP’s bestyrelsesmedlemmer.

Bo Mehliørgensen svaredeJens Birk

Bo MehI Jørgensen gjorde opmærksom på, at de i budgettet angivne udgifter tit kurser for DP’s
bestyrelsesmedlemmer ikke ertil DP’s egen hestyr&se, men til bestyrelsesmedlemmerne ude på
medlemsskolerne.

Jens Birk, Bestyrelsesformand, Køge Privat Realskole, Køge

Jens Birk gjorde opmærksom på den stigning der er fra 2016 til 2017 på 100.000 kr. vedr. bestyrel
sens udgifter. Han påpegede at foreningens bestyrelse er dyr i drift.

Bo Mehiiørgensen svarede Jens Birk

Bo Mehl Jørgensen gjorde opmærksom på, at bestyrelsens medlemmer ikke modtager honorar,
men får en diæt samt dækket transportudgifter. Bestyrelsen er meget opmærksom på, hvor i Ian-
det bestyrelsesmøderne afholdes, således at udgiften til transport begrænses i så vidt muligt om-
fang.
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Maja Grn!und Larsen, Skoleleder, Borup Privatskole, Borup

Maja GrØn!und Larsen spurgte Bo MeN Jørgensen, hvorfor kontingentet generelt er skruet sådan
sammen.

Bo fvlehl Jørgensen svarede Maja Grønlund Larsen

Bo Meh Jørgensen gjorde opmærksom på, at kontingentet historisk næsten altid har set ud, som
det gør nu. Bestyrelsens forslag til ændringer er ikke sket på baggrund af et politisk signai

Jens Anker Hansen, Sko!eieder. C. b Cours Skole, Randers

Jens Anker Hansen gjorde opmærksom på, at han ikke ønskede at starte en debat om, hvorvidt
DP’s bestyrelse brugte for mange penge på sig seiv. Det er ikke hans opfatt&se. Han henviste i
stedet til, at han gerne ville debattere, hvornår brede skuldre bærer for meget?

Bo Meh! Jørgensen svarede Jens Anker Hansen

Bo Meh Jørgensen gjorde opmærksom på, at DP’s bestyrelse ikke nærer noget ønske om at starte
en debat om små skoler versus store skoler. Han udtrykte forståelse for, at kontingentstrukturen
kan virke uretfærdig afhængig af perspektivet, men der altid er tale om en tilstræbt balance. Han
fastholdt, at der er intet politisk signal bag ændringen i kontingentstrukturen.

Karin Tellerup Have, Skoleleder, Dyhrs Skole, Slagelse

Karin Tellerup Have gjorde opmærksom på, at bestyrelsen ikke skal gå fra årsmødet med den op
fattelse, at alle skoler tænker, at bestyrelsen bruger for mange penge. Det er ikke tilfældet. Hun
takkede bestyrelsen for dens arbejde.

Kristian Sund, Næstformand på Skt. Josefs Skole, Roskilde

Kristian Sund spurgte ind til det forventede anta &ever i 2019. Han spurgte til forventningerne
mht. flere ansættelser på sekretariatet i 2019 og 2020. Han spurgte om foreningens frie midler
kunne investeres mere aggressivt.

Maja Grønlund Larsen, Skoleledet, Borup Privatskole, Borup

Maja GrØnlund Larsen opfordrede til, at der til næste årsmØde blev lavet en beregning på kontin
gentet ud fra, at alle elever kostede det samme, uanset skolens stØrrelse.

Bo Mehliørgensen svarede Kristian Sund

Bo MehI Jørgensen gjorde opmærksom på, at foreningens investeringsprofil skal være nogenlun
de svarende til skolernes investeringsprofil. Skolerne foretager som udgangspunkt ikke aggressive
investeringer, fordi pengene skal kunne indhentes igen, hvis behovet opstår. Den samme holdning
gælder for foreningens investeringer. Han gjorde opmærksom på, at bestyrelsen har besluttet, at
foreningens egenkapital skal svare til et års drift i sekretariatet. Bo Mehl Jørgensen gjorde op-
mærksom på, at antallet af elever i budgettet er forudsat uændret i forhold til i dag.
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Bo Mehi Jørgensen svorede Moja Grønlund Larsen

Bo Mehi Jørgensen medgav, at Majas forsiag om beregning på kontingentet, kunne tages op til
overvejelse, som opfølgning på den nye kontingentstruktur om et par år. Han gjorde opmærksom
på, at den nuværende kontingentstruktur (med et grundteløb og en takst pr. elev) er med til at
sikre, at alle skoler uanset økonomi og størrelse kan benytte sig af bistand fra foreningen.

Helle Martensen, Skoleleder, Holbæk Private Realskole, Holbæk

Helle Martensen gjorde opmærksom på, at hun har været med i foreningen i mange år, og at det
er umuligt at forudse, om der kommer flere elever, nye skoler osv. Hun gør derfor opmærksom
på, at det på den baggrund er vanskeligt at spå, om der i den nære fremtid vil være behov for nye
ansættelser hos sekretariatet.

Bo MehlJørgensen svarede Helle Mortensen

Bo MehI Jørgensen fortalte, at det er bestyrelsens strategi, at sekretariatet skal være udadvendt.
Derfor er der blevet ansat en ny kommunikationsmedarbejder i 2018, Han oplyste endvidere, at
sekretariatet på nuværende tidspunkt er dækket ind mht. personalet, og der ikke er planlagt Øget
bema nd ing.

Maja Grønlund Larsen, Skoleleder, Borup Privatskole, Borup

Maja Grønlund Larsen gjorde opmærksom på, at hun ikke Ønskede at kontingentstrukturen skulle
laves om til en brugerbetalingsordning.

Dirigenten konstaterede herefter med debattrernes accept, at der ikke var stillet forslag til æn
dring af bestyrelsens forslag ti kontingent og budget. Dirigenten konstaterede herefter, at besty
relsens forslag til kontingent og budget var enstemmigt vedtaget.

Dirigenten suspenderede herefter den vedtægtsbestemte del af årsmødet grundet årsmØdemid
dag og fest.

Lørdag d. 27. oktober

6. Valg

Dirigenten erklærede den vedtægtsbestemte del af årsmødet for genoptaget lørdag morgen kl.
09:10.

a) Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg som repræsentanter for skolernes bestyrelser var:

Susanne Måkelä Green, tidl. Bestyrelsesformand ved Interskolen, Aarhus (kunne ikke modtage
genvalg).
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Trine Aarskov Friis tidl. Bestyrelsesformand ved Forældreskolen, Aarhus (kunne ikke modtage
genvalg).

Dirigenten spurgte forsamlingen, om der var kandidater til de ledige poster.

Følgende kandidater meldte sig som repræsentanter for skolernes bestyrelser

Carina Dyekjær Finseth, formand ved Nørre Aaby Realskole (Opstiller).

Maja Faust Rasmussen, næstformand ved Interskolen, Aarhus (Opstiller).

Kristian Sund, næstformand ved Skt. Joseft Skole, Roskilde (Opstiller).

KandIdaterne præsenterede herefter sig selv.

DirIgenten instruerede herefter forsamlingen i reglerne for valghandlingen og satte valget i gang.

Stemmefordeling blev:

Carlna Dyekjær Flnseth: 125

Maja Faust Rasmussen: 89

Kristian Sund: 56

Dirigenten erklærede hermed at, Carina Dyekjær Rnseth og Maja Faust Rasmussen var valgt. Beg
ge blev valgt for en toårlg periode.

Herefter gik dirigenten videre til valg af repræsentanter for skolernes ledelse.

på valg som repraesentanterfor skolernes ledelser var

Bo Mehl Jørgensen, Frederikssund Private Realskole (var villig til genvalg).

Poul Sørensen, Fredericia Realskole (kunne ikke modtage genvalg).

Dirigenten spurgte forsamlingen, om der var yderligere kandidater tIl de ledIge poster.

Følgende kandidater meldte sig som repræsentanter for skolernes ledelser

Bo MehlJørgensen, Frederikssund Private Realskole (genopstlller)

Jens Anker Hansen, skoleleder ved C. la Cours Skole, Randen (Opstiller)

Henrik Christensen, skoleleder ved Marie Mørks Skole, Hillerød (Opstiller)

Maja Grønlund Larsen, skoleleder ved Borup PrIvatskole (Opstiller)

Dan Ingemann Jensen, skoleleder ved Sct. lbs Skole, Horsens (Opstiller)
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Henrik Ianger Carlsen, skoe{eder ved Ådalens Privatskole, Ishøj (Opstiller)

Kandidaterne præsenterede herefter sig selv.

Dirigenten instruerede herefter forsamlingen i regler:ie for vaighandlingen og satte valget i gang.

Stemmefordeling blev:

Bo MeN Jørgensen: 92

Dan Ingemann Jensen: 90

Henrik Christensen: 30

Jens Anker Hansen: 27

Maja Grønlund Larsen: 24

Henrik Langer Carlsen: 16

Dirigenten erklærede hermed, at Bo Mehi Jørgensen og Dan Ingemann Jensen var valgt. Begge
blev valgt for en toårig periode.

Dirigenten suspenderede herefter den vedtægtsbesternte del af årsmødet grundet oplæg ved
Peter Lund Madsen lørdag kl.10:25.

Dirigenten erklærede den vedtægtsbestemte del af årsmødet for genoptaget lørciag kLlI.25.

Herefter gik dirigenten videre til valg af bestyrelsessuppi:eanter.

b) Bestyreisessuppleanter

På valg som bestyrelsessuppleanter var:

Maja Faust Rasmussen, næstformand ved Interskolen, Aarhus (kunne ikke modtage genvalg)

Dan Ingemann Jensen, skoleleder ved Sct. lbs Skole, Horsens (kunne ikke modtage genvalg)

Dirigenten spurgte forsamlingen, om der var kandidater til de ledige poster.

For skolernes bestyrelser meldte:

Kristian Sund, næstformand ved Skt. Josefs Skole, Roskilde (Opstiller).

For skolernes ledelser meldte desuden:

Henrik Christensen, skoleleder ved Marie MØrks Skole, Hillerød (Opstiller).

Ingen andre meldte sig, og Kristian Sund og Henrik Christensen blev dermed valgt ved fredsvalg
for en etårig periode.
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c) Statsautoriseret revIsor.

På valg var Søren Jensen, Deloitte AIS, som blev genvalgt ved fredsvalg for en etårig periode.

7. Eventuelt

Poul SØrensen tidligere skoleleder fra Fredericia Realskole og udtrådt af bestyrelsen ved forenin
gen takkede forsamlingen og bestyrelsen for mange års godt og spændende arbejde og samarbej
de.

Maja Grønlund Larsen skoleleder ved Borup Privatskole opfordrede til, at der på næste årsmØde
er mulighed for drøftelser i mindre fora.

Michael Holm-Møller, afdelingsleder ved Frederikssund Private Realskole, orienterede om en fly
forening under DP-regi, som hedder “Forening for pædagogiske afdelingsledere”.

Ebbe Forsberg, æresmedlem, orienterede om kommende konference i “Pædagogisk Selskab”.

Peter Hugger, viceskoleleder ved Skanderborg Realskole, orienterede om VllS-foreningen.

Karsten Suhr takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer, Trine Aarskov Friis, Susanne Mäkälae
Green og Poul Sørensen for deres engagement og arbejde for Danmarks Private Skoler.

Ingen yderligere ønskede ordet.

Dirigenten takkede for afholdelsen af årsmødet i god ro og orden, hvorefter han hævede årsmø
det. Han overgav ordet tit Karsten Suhr.

Karsten Suhr takkede afslutningsvis for skolernes deltagelse i årsmødet og rettede en tak til besty
relsen, dirigenten samt foreningens sekretariat.

f ratet godkendt
Heidi Andersen
Referent

Peter Løgstrup
Dirigent
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