Generalforsamling på Børneuniversitetet 21. april 2015 - referat
Noter følgende navneforkortelser:
BU: Børneuniversitetet på Vesterbro
GS: Gitte Svenning (skoleleder)
LL: Lars Larsen (administrativ leder)
SC: Sanne Chessni (viceskoleleder)
JD: Jakob DeLemos (Bestyrelsesformand)
DG: Dorte Grøndal Hansen (Revisor)
1. Valg af dirigent
Sidsel Vangstrup er valgt uden afstemning.
2. Valg af referent
Mads E. Hansen er valgt uden afstemning.
3. Bestyrelsens beretning
Udvidelsen har været et stort tema for i år. Der har bl.a. været fokus på
myndighedskrav ved den store ombygning i form af brand, udluftning, etc.
Der har været stort fokus på markedsføring, både på skolens profil og
rekruttering af nye elever til overbygningen.
Økonomi: sikre en god stabil økonomi med størst mulig læringsudbytte.
Der har været meget få istandsættelser.
Målet for elevtal var 235 (5.sept) men vi ramte 239. Det var både godt for det
faldende statstilskud vi må forholde os til og godt for det overskud vi har sikret
os 4. År i træk.
Vi har arbejdet meget med et større sammenhæng til forældreråd.
Vi har haft en proces ifht. Skolens navn. Vi er i lobbyarbejde med ministeriet og
har samtaler med advokater ifht. brandet ”Børneuniversitetet”.
Spørgsmål:
Spm: Hvad har skolen gjort ifht. skolereformen (SR)?
Sv (GS): Vi har læst den grundigt i gennem, og set på hvilke dele vi allerede har
og hvilke vi ønsker at ændre. Vi ønsker ikke lang skoledag, samarbejde med
kulturinstitutioner er allerede en del af profilen. Vi har allerede flere af de ting
der er med fra SR har vi allerede. Vi har aktivt ændret engelsk til at starte i 1. Kl.
Som følge af skolereformen. Vi arbejder også med mere bevægelse. Vi har ikke
valgt at lave meget konkrete planer for hvordan børns skoledag skal være.
SC (kommentar): Vi snakker med en engelsk skole der er meget positive for den
måde
MB: På de frie skoler havde man mulighed for at lave lokal lærertidsaftale. Vi har
lavet en lokalaftale der har bibeholdt meget af den aftale vi havde før.
Arbejdstids aftalen er ikke blevet brugt til at udnytte lærernes tid.
Spm: I den nye reform skal man være uddannet i de linjefag man underviser i –
hvordan forholder BU sig til det?
GS: De frie skoler har stadig frihed til at ansætte som vi vil (også ikke
skolelæreruddannet personale), selvom vi for det meste ansætter fuldtids
skolelærere, med erfaring.

Spm: Er der nogen der tænker nye navne?
GS: Både i personalegruppen og bestyrelsen er der flere gode ideer. Der er rigtigt
mange kreative forslag.
JD: Vi må ikke hedde noget med ”uni” hvis vi bedriver undervisning og ikke har
noget med universitetsloven at gøre.
Spm: Hvor langt vil man gå, vil man gå ind i en retssag?
JD: Nej vi laver den stævning, men vi vil ikke gå ind i et retssag. Så hvis den ikke
går igennem bøjer vi os i august.
Formandens beretning er godkendt.
4. Regnskab
4.1. Fremlæggelse af revideret årsregnskab 2014
Fremvisning af regnskab ved Dorte Grøndal Hansen (Revisor, Bierholm).
Kort vurdering fra revisor:
Regnskab er godt som følge af stigende elevtal.
Udfordringen har været faldende statstilskud, men vi har forebygget dette ved at
øge skolepengene.
Hvis man sammenligner med andre lilleskoler har vi færre penge pr elev, men
man bruger flere penge på undervisning.
Vi bruger færre penge på renter, hvilket ændre sig efter ombygningen går i gang.
Dorte udlægger regnskabssammendrag (se bilag)
Spm: Sammenlignet med andre lilleskoler er de bedre til at tiltrække andre
midler – Hvordan får de de penge fra?
DG: Tror det er fonde og udlejning af lokaler.
LL: Opskrivningsgebyrer, betaling for arbejdsweekend.
Spm: Andet kortfristet gæld – er det deposita?
DG: Nej, deposita er langfristet.
Spm: Hvordan er udviklingen på skolepengeresistanser?
DG: Lige nu er der 454k ude og i resistanser.
LL: Hvis vi kun taler skolepenge (og ikke deposita), så er det kun omkring 200k.
Udviklingen de seneste år er at det har været den samme tendens, dog med en
mindre stigning fra sidste år til i år.
Spm: Får man ikke først sin plads når man har betalt deposita?
LL: Nej, vi laver enkeltstående aftaler – hvis der er en god dialog. Det sker oftest
at man betaler før man starter.
GS: I indskolingen har vi altid deposita før start.
Spm. Mange af de elementer der er med i skolereformen har vi erfaring med,
kunne vi ikke sælge den?

GS: Vores ambition er at gøre det med maker-space (FABLAB), vi vil gerne lave et
sted vi kan dele. Vi har søgt entreprenørskabsfonde i den forbindelse. Men for at
skabe ekstra aktivitet bliver vi nødt til at trække på lærerressourcer
SC: Der er en aftale om at man tager et mindre honorar, da man også trækker på
andre skolers viden.
4.2. Kommentarer til budget 2015
Kommentar sker ved Lars Larsen:
Ang. ovenstående kommentar om andre lilleskolers ekstra indtægter:
Opskrivningsgebyr kan være en stor indtægt for andre skoler.
I 2010 havde vi et underskud, hvilket vi har indhentet og er nu landet på en
egenkapital på 1,2 million, så det er ikke for meget overskud vi har genereret,
men sundt for skolen.
Vi har ikke betalt for lokalerne, men det juridiske er gået igennem. Det betyder
at der skal laves en budget korrektion da selve købet har flyttet sig. Desuden er
der kommet en omfattende ombygning oven i. Vi har bygget disse på en meget
langsigtet budgetplanlægning. Det betyder selvfølgeligt at næste års regnskab
kommer til at se meget anderledes ud. Vi bugettere med at der skal være 275 d.
5/9 i år (red. Den dag der bliver beregnet skolepenge).
Elevantallet er stiger, men det gør undervisningsudgiften ikke. Det skyldes at
nogle af de penge der blev afsat ifbm. lockout i 2014 ikke er brugt, hvilket
betyder at der faktisk udvides med en lærer i 2015, på trods af ændret
undervisningsudgift.
Der kommer til at være en større renteudgift da vi køber flere lokaler.
Administration er uændret da de nødvendige udvidelser allerede er lavet.
Vi arbejder med budgetter 4-5 år ude i fremtiden. Derfor kunne vi se at vi blev
nødt til at ændre optaget, som vi har gjort ved den udvidelse der er i gang.
Vi regner med at gå fra 275 til 284 elever, over de næste 4 år.
Spm: Er det at vi overgår fra andel til ejer en del af finansiering?
Sv: Vi ville ikke kunne låne hvis ikke vi gjorde det. Det er fordi der ikke rigtigt
ligger en ordenlig vurdering i andels modellen.
GS: Andelenes oprindelige værdi er ekstremt lave, vi bliver nødt til at vise at
disse reelt er mere værd for at kunne låne.
Spm: Er ombygningen med i dette budget?
LL: Nej. Men der er godkendt en ombygning af 13 millioner og et køb på 10
millioner.
Spm: Hvilken type af finansiering vil man lave – har bestyrelsen gjort sig nogle
overvejelser?

LL: Der har været en bankmægler inden over. Der var meget specifikke krav til
de lån vi endte med. Fasforrentet lån 1,5% betalt over 20 år. Der er ikke nogle
variable renter.
JD: Det er en meget konservativ, lav risiko, tilgang der er taget. Også ifht.
udbygning og valg af bygherrer.
Spm: Ifht. så stort et lån – Hvad hvis man om 5 år vil lave andre ændringer?
LL: Vi har tegnet vores likviditet 5 år frem, så vi har afdraget meget over de
næste fem år, så der vil være mulighed for at optage flere lån.
JD: Banken er tilbageholden med hvor meget man kan låne. Men der sker en
meget stor stigning i ejendommens værdi lige nu.
5. Valg af tilsynsførende
Roar Bruun (har været her 4 år) er genvalgt uden afstemning.
6. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
7. Valg til bestyrelsen
Da Peter, Boaz og Ann ønsker at stille op til suppleant pladser vælges alle uden
afstemning.
7.1. Valg af 2 forældre til bestyrelsen
(da der ikke opstiller 3 eksterne medlemmer kan der opstilles et 3.
forældremedlem §4 stk. 4.)
Jakob Schmidt
Jakob DeLemos
Mette Agger Eriksen
7.2. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen
Peter Gefeldt, 1. suppleant
Ann Harpøth Thor, 2. suppleant
Boaz Barkan, 3. suppleant
7.3. Valg af 1 eller 2 eksterne medlemmer af bestyrelsen
Peter Flügge
Malthe Jon Christensen
8. Eventuelt
GS: Jeg vil gerne takke for det meget store arbejde der er blevet lagt af
bestyrelsen i det forløbne år, både ifbm. udvidelsen og ombygningen og
andre bestyrelsesanliggende. I har stillet jer til rådighed, både på
ordinære møder, men også i udvalgsarbejde.
Dirigent Sidsel Vangstrup
__________________________

Formand Jakob de Lemos
______________________________

