FORENINGEN AF KATOLSKE SKOLER I DANMARK
_________________________________________________________________
Marts 2020

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, den 29.2.2020
Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Formandens forelæggelse af bestyrelsens skriftlige beretning til forsamlingens
godkendelse. (Se bilag)
3. Fremlæggelse af årsregnskab. (Se bilag)
4. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent. (Se bilag)
5. Behandling af indkomne forslag. (Se vedtægterne § 8.4)
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter jf. § 5 og § 11.
Fra netværk Jylland: Dan Ingemann Jensen og som suppleant: Joachim Grundtvig.
Begge er villig til genvalg.
Fra netværk København:
Simon Gjedde ønsker ikke genvalg.
Søren Blinkenberg (Skoleleder Sankt Anae Skole) har meldt sit kandidatur.
Der er mulighed for at melde sit kandidatur ved generalforsamlingen også.
Suppleant: Nuværende suppleant er Søren Blinkenberg.
Fra hele landet: Søren Vilstrup, der er villig til genvalg.
(Peter Terney blev i 2019 valgt som suppleant for hele landet i en toårig periode)
7. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.
8. Eventuelt

Referat
De stemmeberettigede blev – 25 stk. 16 ud af 22 skoler var repræsenteret
Ad 1. Georg Høhling blev valgt til dirigent.
Ad 2. Formand Dan Ingemann Jensen fremlagde sin mundtlige beretning. Herunder blev
udtalt en tak til Simon Gjedde for mange års deltagelse i FAKS’s bestyrelse.
Temaer til generalforsamlingens drøftelser ud fra formandens beretning:
a. ROM-rejse for bestyrelser. Det var vellykket og der var fra forsamlingen positive
tilkendegivelser omkring at gentage en lignende rejse en gang ude i fremtiden.

b. Skole politik. Der var fra forsamlingen bekymring omkring regeringens negative
holdning til frie skoler, særligt religiøse skoler. Forholdet mellem DP og FAKS blev
berørt, herunder den begrænsning FAKS har i dialogen med ministeren og
embedsmænd. Formelt er det kun de fire skoleforeninger der har mulighed for dialog
med ministeriet. Formanden anerkender at vi skal mere på banen, at vi lokalt skal
gøre os synlige, at vi skal tilbyde vores styrker i kommunerne og at vi skal være
synlige i medierne. Lokale medier er det klart nemmeste. Benyt netværket og
resurser blandt forældrene, som kan påvirke meningsdannere samt politikere. FAKS’s
bestyrelse fik ros for en stor opmærksomhed og aktivitet på dette område.
Forsamlingen roste i det hele taget bestyrelsen for årets indsats. Særligt folkemødet og
ledelsesrejse samt bestyrelsesrejse var vellykket.
Ad 3. Regnskab 2019. 10.300 elever er indtægtsgrundlaget og hver elev koster 83 kr.
Regnskabet udviste et lille underskud, men som budgetteret. Regnskabet blev godkendt af
forsamlingen
Ad 4. Budget 2020. Rammen for honorar jfr. vedtægtens § 14 sættes på 150-160.000 kr.
Udmøntningen af beløbet vil ske både under ”kursusvirksomhed” (note 6) samt under
”honorar” (note 4).
Budgettet inkl. kontingent på 83 kr. blev vedtaget af forsamlingen.
Ad 5 . intet.
Ad 6. Valg. De foreslåede navne blev valgt ind. Suppleant fra netværk København: Dorrit
Kromann, Skt Josefs i Roskilde.
Ad 7. Revision. Deloitte bruges (ligesom DP). Sekretariatets medarbejdere fra DP hjælper
ligeledes en smule med strukturering af bilag mm.
Ad 8. Evt:
•

Udgifter til transport, honorering og betaling for tabt arbejdsfortjeneste for
bestyrelsesmedlemmer. FAKS’s bestyrelse arbejder for en afklaring på dette område.
Det er en vigtig problemstilling at skolernes bestyrelser arbejder seriøst - men betaler
både i tid og penge for deres indsats.

•

Søren Blinkenberg gav et kort indlæg om sin glæde ved FAKS og om sin vision for sit
kommende arbejde i FAKS’s bestyrelse.

•

Flere bestyrelsesmedlemmer ønsker deltagelse i skolebesøg i forbindelse med
generalforsamlingen. Dette er inspirerende. Ligeså ønskes flere muligheder for
sparring mellem bestyrelserne på tværs af skolerne.

Referent – René Engell (viceinspektør Sct Joseph i Ordrup)

