Referat af Skole og Samfunds repræsentantskabsmøde
20.-21. november 2009
Hotel Nyborg Strand
Fredag den 20. november
Landsformand Benedikte Ask Skotte bød velkommen til medlemmerne af repræsentantskabet.

1. Valg af stemmetællere og referent
Benedikte Ask Skotte foreslog som stemmetællere Lizzi Ege Johansen, Ingelise Andersen, Solveig
Gaarsmand, Niels-Christian Andersen, Jacob Brandt Andersen, Jette Larsen, Susie Jensen og Claus
Engelund og som referenter Solveig Gaarsmand, Jette Larsen og Claus Engelund, alle fra
sekretariatet. De blev valgt.

2. Valg af dirigent
Benedikte Ask Skotte foreslog som dirigent Flemming Tholstorf, der blev valgt.

3. Vedtagelse af forretningsorden
Dirigenten konstaterede at mødet var lovligt indkaldt, og fremlagde det udsendte forslag til
forretningsorden til godkendelse. Forretningsordenen blev godkendt.
Niels-Christian Andersen kaldte forsamlingen op af stolene med en såkaldt "I gang sang" til musik
fra operaen Carmen.

4.a Gæstetaler
Undervisningsminister Bertel Haarder (V) var gæstetaler.
BH takkede SoS for rollen som en vagthund, man ikke skal tirre. Han nævnte Stensballeskolen i
Horsens og Valhøj Skole i Rødovre som eksempler på skoler der satsede på tæt inddragelse af
forældrene. BH sagde at statsministeren har udnævnt folkeskolen til at være affyringsrampe for
ungdomsuddannelsen. Den skal ruste eleverne, ikke mindst de tosprogede, til at tage en uddannelse.
Der er sat fokus på unge mellem 15 og 18 år der hverken går i skole eller er i uddannelse.
Regeringen vil gerne pege på Lemvigs eksempel: blandt 17 årige er der 2 som ingenting laver,
blandt 16 årige 2 og blandt 15 årige ingen. BH roste de forældrehæfter, DLF, KL og SoS har
udarbejdet sammen. Han glædede sig over at elevplaner er blevet en succes. Langt de fleste
forældre mener, det styrker skole/hjem-samarbejdet, og efterhånden har lærerne også accepteret
dem. BH vil godt gå med til at forenkle kravene til elevplaner, men alle lærere i alle fag skal ind
over. Det kan være OK at kvalitetsrapporten kun udarbejdes hvert andet år. Der er 21
afbureaukratiseringsforslag på folkeskolens område. Regeringen ønsker en mere enkel ramme for
skolen, fordi den ønsker mere lokalstyre. Hver gang man styrker ledelsen, styrker man
skolebestyrelsen, for den er en del af ledelsen.

Synlig ledelse og ledelse der kan flytte rundt på noget, kan skabe bedre skole og trivsel. Skolen skal
i gang med at skabe værdiregelsæt så det fremstår klart.
Ministeren nævnte at bekendtgørelsen om valg til skolebestyrelsen var på vej. Han havde lyttet til
SoS' ønsker men havde også krav fra KL at tage hensyn til og prøvede at finde en vej derimellem.
BH henviste til debatten om forældrebetaling. Der kan kun kræves 70 kr. pr. døgn. Det er tilladt at
lave frivillige indsamlinger, men forældrene skal ikke betale mere end 70 kr., og en elev kan ikke
udelukkes fra deltagelse i eksempelvis en lejrskole hvis forældre ikke vil betale.
BH fortalte om en skole i Allerød hvor de børn, der ikke selv havde anskaffet pc, kunne låne på
skolen. Han fandt at det var en pragmatisk løsning, og undrede sig over at der var modstand mod
det i pressen. Han forudså at laptops vil blive meget billigere og lige så selvfølgelige at have med
hjemmefra som vintertøj.
BH opfordrede til at bruge undervisningsassistenter. BH tror at det bliver helt almindeligt at være
undervisningsassistent som en del af læreruddannelsen.
Herefter kommenterede BH en række enkelstående emner der havde fyldt medierne. Og han
annoncerede at regeringen var på vej med et 360 graders eftersyn af folkeskolen for at se om de
indførte tiltag virkede. Han endte med at citere en hollandsk oplægsholder for det synspunkt at
svage skoler har svage skolebestyrelser, og han udledte deraf at stærke skolebestyrelser gør deres
skoler stærke. Af den grund ville han arbejde for at støtte skolebestyrelsernes arbejde. Og han
takkede deltagerne for deres indsats i skolebestyrelserne.

4.b Skole/hjem-samarbejde
Derefter holdt Iben Jensen, RUC, oplæg om skole/hjem-samarbejde.
Hendes forskning viste at skolen havde en tendens til at forvente en bestemt opførsel fra
forældrenes side, at middelklassens normer var dominerende, og at den altovervejende kontaktform
var møder. Hun påpegede at konsekvensen var at en stor del af forældrene havde god grund til at
føle sig udenfor. Og hun konkluderede at en anerkendende tilgang til forældre med forskellig
baggrund var en betingelse for at forældrene kunne inddrages i skolens projekt.
Se vedhæftede præsentation.
Oplægget var samtidig input til gruppearbejdet.

Gruppearbejde.
----------------------------------------Lørdag den 21. november
Forsamlingen indledte mødet i salen med at synge "Regnvejrsdag i november".

4.c Formandens beretning
Den samlede beretning bestod af avisen, formandens kalender, status på arbejdsprogrammet og det
mundtlige indlæg.
I dette gennemgik Benedikte Ask Skotte bredt foreningens aktiviteter i det forløbne år, se
vedhæftede præsentation (Årsberetning). Hun glædede sig især over at bestræbelserne på at ændre

tankesættet i folkeskolen så forældrene ses som en ressource i forhold til deres børns læring, nu bar
frugt idet parterne om folkeskolen var overbevist om synspunktet. Og hun pegede på at
arbejdsprogrampunktet om at styrke Skole og Samfund var mundet ud i de forslag til
vedtægtsændringer som repræsentantskabet skulle behandle.
Dette punkt blev uddybet af næstformand Jens Darket:
– Videns- og erfaringsseminaret i september samlede 100 engagerede mennesker ude fra
skolebestyrelserne. Det viser at vi kan komme bredt ud. Af alle landets skolebestyrelser er måske 3400 meget velfungerende – andre kunne bruge hjælp. Vi har hidtil satset på at lave kommunale
netværk der skulle fungere over for de kommunale forvaltninger. Det skal ikke slækkes, men vores
struktur behøver ikke værre bygget op om det. Mange synes det er for meget at påtage sig den
ekstra opgave at være mellemstation mellem sekretariatet og skolebestyrelserne. Det virker ikke
godt nok. Vores lokale forankring skal styrkes, ikke nødvendigvis via lokalafdelinger i Skole og
Samfund, men gennem forskellige netværk. De skal støttes, også økonomisk. Det er ikke så lang tid
siden vi lavede lokalafdelingerne, men det er vigtigt vi laver ændringen nu før
skolebestyrelsesvalget hvor måske 60 % af vores medlemmer skiftes ud.
Dirigenten lagde op til gruppearbejdet der skulle handle om:
- beretningen
- forslag til vedtægtsændringer
- forslag til arbejdsprogram for 2010

Gruppearbejde.

Kl. 11.00. Plenum.
Indledningsvis fortalte Tom Pedersen, Halsnæs, om projektet New Horizon, et samarbejde med
Frankrig og Tyrkiet, om hjælp til forældre og børn i centre i Frankrig og en skole i Tyrkiet. Leif
Uttermühl, Lolland, fortalte om projektets indsats for at forebygge frafald i ressourcesvage familier
i Frankrig. Projektet tager fat i forældrene på en anerkendende måde. De to øvrige deltagerlande har
været på besøg i Danmark, hvor bl.a. et 10. klassescenter blev besøgt. Bilal Yücelbas, Horsens,
viste billeder fra besøget. Projektet har givet gode kontakter på europæisk plan.
Jon Madsen, Bornholm:
Gruppe 4 stiller ændringsforslag til vedtægtsforslag om organisation. Ambitionen om at få 98
lokalforeninger op at stå i et hug var måske lidt for stor, men alternativet er ikke slet ikke at have
lokalafdelinger. Lokalafdelingerne er en slags fødekæde til SoS´s centrale organer. SoS bygger på
frivilligt arbejde. Derfor skal det være attraktivt at gå ind i foreningens lokale aktiviteter. Der er
ikke noget mere dræbende for lokalt engagement end organisatoriske debatter fordi de ikke har
noget med det lokale arbejde at gøre. Selv om der ligger et rimeligt godt udgangspunkt i at arbejde
med netværk i stedet for lokalafdelinger, er det bekymrende at fremtiden vil være meget tilfældig i
repræsentationen. Er svært at se at det at hver skole kan sende en repræsentant, skulle gøre
organisationen bedre. Er svært at se det alternative fundament i vedtægtsforslaget i forhold til det

nuværende, der bygger på en vis kontinuitet et andet sted end det centrale. Intentionen i forslaget er
god nok, men det er ikke helt gennemtænkt.
Jon Madsen fremlagde sin gruppes forslag om at fremsætte vedtægtsændringsforslag næste år til
justering af foreningens lokale struktur til styrkelse af det lokale engagement og netværksdannelse
og sikring af kontinuitet i det lokale arbejde. Konsekvensen af den ændrede lokale repræsentation
ved det årlige landsmøde skal være grundigt belyst.
Kim Christiansen, Svendborg:
Roser formanden for hendes måde at formidle på og roser formandskabet for at køre et godt
makkerskab. Angående vedtægtsændringer: Det er rigtigt at rette sig direkte mod skolerne. I
Svendborg ville bestyrelserne ikke repræsenteres af SoS, men de samme sidder nu i en
koordinationsgruppe, som fungerer. Støtter op om vedtægtsændringerne.
Niels Flening, Assens:
Ønsker mere erfaringsudveksling, vi skal gøre hinanden bedre. Skolebestyrelserne skal gøres
dygtigere så de kan tage den svære dialog med forvaltningen, men det er vigtigt at skolebestyrelsen
på den enkelte skole stadig repræsenterer alle forældre og ikke kun udvalgte.
André Wemmelund, Silkeborg:
Synes forslag til § 5 til lokalafdeling er godt – det afbureaukratiserer lokalafdelingen. Er bekymret
for forslag til arbejdsprogram som ikke sætter noget ind for at få netværk til at vokse, især i lyset af
at skolebestyrelserne skiftes ud næste år.
Bjarne Jacobsen, Brøndby:
Gruppe 1 finder § 5 noget kort. I øjeblikket er der 50 lokalafdelinger, som ikke fungerer lige godt.
Men hvor de fungerer, har de reelt set berettigelse. Hvis vi skriver dem ud af vedtægterne, får de
ikke den tyngde de skal have. Kommer med forslag til ændret tekst til § 5.
Benedikte Ask Skotte:
Glad for at mange har kommentarer til dette punkt. Der har været meget debat i HB om hvordan vi
skal få det til at fungere. Tanken om lokalforeninger var ambitiøs. Det har været hårdt arbejde.
Samtidig har vi ambition om at nå ud til enkeltmedlemmer, også hvor der ikke er netværk. Og
meningen er at de skal se en fordel i at være koblet op på SoS. Vores tanke er ikke at nedlægge
lokalafdelingerne, men gøre det mere fleksibelt. Det er meget at pålægge dem der har påtaget sig at
sidde i en skolebestyrelse, også at etablere lokalafdeling. Ambitionen er nu at det at mødes og
erfaringsudveksle er det centrale i organisationen.
Peter Andersen, Svendborg:
Vil gerne bakke hovedbestyrelsens forslag op. Kan godt forstå, at dem der har en lokalforening
gerne vil bevare den, og det kan de også efter forslaget. Men virkeligheden er at vi har højst 50
reelle lokalforeninger. Vi skal føre lokalt engagement videre der hvor det er, men vi er nødt til at
lave om på repræsentativiteten.
Karin Schmidt, Sønderborg:
Det er rigtigt set, at hvis vi skal have fat i medlemmerne på den enkelte skole, er det også nødt til at
være dem der kan sende repræsentanter til dette møde. På papiret har vi en lokalafdeling i
Sønderborg. Den fungerer bare slet ikke, men vores netværk fungerer. Ude i kommunerne har man

en fobi mod at lade nogen repræsentere sig. Fuld støtte til forslaget. Men det kan godt være det skal
præciseres at der skal være støtte til dem der vil oprette en lokalafdeling.
Jens Damgaard, Rudersdal:
Forslaget til vedtægtsændringer er godt, tvinger skolebestyrelserne til en gang om året til at tage
stilling til deres medlemskab af foreningen, og om de vil deltage i arbejdet. Det kommer ikke til at
betyde at der kommer stort set flere end i dag. Men de vil tage stilling til arbejdet.
Marie-Louise Heiberg, København:
Roser formandskabet for sms'er o.a. der gør at man kan følge med. Enig i at vi er nødt til at gøre
noget ved strukturen. Godt at skabe direkte kontakt mellem de enkelte skoler og det centrale, og det
kan også støtte det der foregår i lokalafdelingerne. Vores forslag i gruppe 1 går ud på at sikre dem
der vil lave en lokalafdeling at de kan få støtte fra Skole og Samfund.
Foreslår at rykke pkt. 3 op foran pkt. 2 i arbejdsprogrammet.
Opfordrer til at bruge forskning og viden til at skabe fokus. Ønsker hyppigere kommunikation med
trivselsambassadørerne.
Pkt. 2 i arbejdsprogrammet udpeger korrekt betydningen af forældre i forhold til børns læring. Men
vi skal passe på retorikken, så ansvaret ikke flyttes fra lærerne til forældrene.
Benedikte Ask Skotte:
Vi har brugt energi på at få lokalafdelingerne til at køre og arbejdet med trivselsambassadører i
forhold til lokalafdelinger. Det skal fortsætte. Fint at medlemmer hvert år skal tage stilling til
medlemskab. Men har håber fortsat at kunne sige, at vi har 85 % af skolerne som medlemmer.
Arbejdsmiljø: vi er med i udvalg med DLF og BUPL om indeklima som foreslår 1 milliard kr. fra
finanslovsmidlerne afsat til indeklimaforbedringer på skolerne.
Rigtigt at vi skal passe på retorik og ansvarsfordeling mellem skole og hjem.
Jens Thorsen, København:
Strategi har været drøftet i et helt år i hovedbestyrelsen, men kan godt forstå det virker bastant, hvis
man ikke har været med i det. Vi har brug for at komme tættere på medlemmerne, og det kan hjælpe
når alle har en chance for at være med til landsmødet. Det kan give inspiration også til bagefter når
man skal hjem og danne netværk. Det er sagen der gør at man går ind i en forening, men det er
relationerne, der gør, at man bliver ved. Det gik måske lige hurtigt nok at få slettet
lokalforeningerne, det er derfor vi i gruppe 1 gerne vil tage dem lidt ind igen. De steder hvor det
fungere, skal vi selvfølgelig understøtte det på alle måder.
Henning Andersen, Norddjurs:
I HB og FU har vi arbejdet med at forberede modtagelsen af de nye skolebestyrelser næste år. Det
er os der skal uddanne dem, og det skal vi have kommunerne til at tage imod.
Vi har en velfungerende lokalafdeling i Norddjurs, men det er ikke generalforsamlingen der trækker
folk til. Arbejdet skal være sjovt – ellers gider de ikke komme næste gang. Det vi lægger op til nu,
er at lave det sjove og ikke det organisatoriske arbejde. Vi skal ud til skolebestyrelserne og holde
kurser og gøre os kendte. Vi gør flere aktive ved at gå den vej.
Leif Utermöhl, Lolland:
I Lolland og på Bornholm har vi de store distriktskoler, og vi får reduceret indflydelse med dette
forslag. Så vi vil gerne have der kommer en fordelingsnøgle for mandater efter elevtal. Jeg er bange
for at vi pålægger skolerne en ekstra arbejdsopgave som de vil melde fra.

Tom Pedersen, Halsnæs:
I mange tilfælde er vores modpart kommunen, og hvis organisationen gør sig afhængig af
kommunal finansiering, så kan der komme nogle dilemmaer. Halsnæs Kommune har godt nok en
partnerskabsaftale med SoS der fungerer godt og giver fokus på tilbud fra foreningen.
Jens Thorsen, København:
Havde oplægsholder om lektier ude på vores skole. Oplægsholder var klar på, at skolen har ansvaret
for læring, Lærerne havde talt om manglende tid og ressourcer, men han var klar. Han foreslog et
kursus for forældre med små tricks, bare på én time, det ville forbedre børnenes læring klart. I
gruppe 1 vil vi også gerne have en bullet hvor der står at vi skal arbejde for alle forældre.
Marie-Louise Heiberg, København:
Kommentar til Leif fra Bornholm m.fl. – distriktskoler er noget der kommer over hele landet –
Ballerup, Lolland, og nu kommer der også forsøg i København. Opfordrer til at det kommer med.
Benedikte Ask Skotte:
Nærdemokratiet er på spil med hullet i loven, det skal vi have fokus på, men det er svært.
Vi skal have set på valgprocedurer nu, sikret at valgene foregår seriøst, sikrer alle mulighed for at
stille op. Leifs kommentar om skolestørrelse skal vi have med. Dilemmaet med afhængighed af
kommunerne som kunder – jeg tror ikke, vi kommer i kløerne på KL eller på Børne- og Kulturchef
Foreningen. De vil gerne have dygtige skolebestyrelser som kan give medspil.
Dirigenten havde fastsat fristen for indlevering af forslag til kl. 12. De indleverede forslag
vedlægges under overskriften "Indleveret kl. 12".
Kl. 13.00 Plenum
Thorkild Ipsen, Ballerup:
Godt forslag om lokalafdelinger. Vi skal ikke kommunikere mere, men smartere end i dag. Vi skal
ikke pushe for meget ud. Vi skal ikke regne med at det er lige så interessant for modtagerne som for
os selv. Bedre at hjemmesiden er stedet hvor vi kan hente vores information når vi har brug for
dem. En idé er en virtuel lokalafdeling hvor jeg kan hente informationer og inspiration fra andre.
Gerne med et forum hvor man kan efterlyse bestemte forslag og idéer. Måske alle skoler skulle
have en Facebook-profil? Det kunne være interesseskaber for links til vores materiale.
Benedikte Ask Skotte:
Foreslår at vedtage forslag fra gruppe 4 som en midlertidig fordelingsnøgle.
Jon Madsen, Bornholm:
Foreslår resolution: Repræsentantskabsmødet pålægger Hovedbestyrelsen at komme med to forslag
på landsmødet 2010:
* et forslag til graduering af antallet af delegerede i forhold til skolernes antal
* et forslag til styrkelse af det lokale niveau på baggrund af en evaluering af den nuværende
struktur.

Herefter blev formandens beretning sat til afstemning.
Beretningen blev godkendt.

5) Godkendelse af regnskab 2008
Jens Darket fremlagde regnskabet. Årets resultat var –353.000 kr. En del af underskuddet skyldes
værdiforrringelse af formuen sat i værdipapirer. Ca. 150.000 kr. skyldtes underskud på driften,
udløst af færre indtægter pga. færre skoler.
Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til regnskabet.
Regnskabet blev godkendt.

6) Organisationens fremtidige virke
Vedtagelse af arbejdsprogrammet
Ændringsforslag fra gruppe 1
Ny bullet til pkt 2 (Styrkelse af forældrenes rolle i deres børns læring):
Arbejde for at gøre rollefordelingen i forbindelse med børns læring klar.
Vedtaget.
Nyt pkt. 5 til arbejdsprogrammet:
 Understøtte vidensdeling af de bedste principper, værdiregelsæt med meget mere på en
hjemmeside
 Gennem jævnlige spørgeskemaundersøgelser afdække hvor langt de enkelte skolebestyrelser
er nået.
 Vidensdeling mellem skolebestyrelserne
Vedtaget.
Ny forreste bullet til pkt 2 (Styrkelse af forældrenes rolle i deres børns læring):
Arbejde for at ALLE forældre bliver i stand til at medvirke til at forbedre deres børns udbytte af
skolen.
Vedtaget.
Ny bullet til pkt 3 (Fortsat arbejde med forbedring af skolebørns arbejdsmiljø og sundhed):
 Samarbejde med folkeskolens parter om at sikre en nyttiggørelse af de resultater som
undersøgelser og forskning giver.
 Aktivt medvirke til at skoler uden undervisningsmiljøvurderinger får udarbejdet en sådan.
 Øge kontakten til trivselsambassadørerne.
Vedtaget.
Punkterne 2 og 3 byttes rundt.
Vedtaget.
Herefter blev det samlede arbejdsprogram 2010 sat til afstemning.
Arbejdsprogrammet blev vedtaget.

7) Indkomne forslag

Resolutionsforslag fra Jon Madsen, Bornholm:
Repræsentantskabsmødet pålægger Hovedbestyrelsen at komme med to forslag på landsmødet
2010:
* et forslag til graduering af antallet af delegerede i forhold til skolernes antal
* et forslag til styrkelse af det lokale niveau på baggrund af en evaluering af den nuværende
struktur.
Vedtaget.
Vedtagelse af ændringer til vedtægterne
Pgf. 6a:
Ordene "blandt de forældrevalgte" indsættes, og næste sætning kommer til at lyde: "Desuden kan
personlige medlemmer deltage i landsmødet."
Laurits gruppe 10 begrundede forslaget.
Vedtaget
Pgf. 6e:
Tilføjes: "Valgbare til Hovedbestyrelsen er delegerede, der er forældrevalgt medlem af en
skolebestyrelse, eller har været det inden for de seneste 4 år."
Vedtaget
Pgf. 5:
Bjarne Jacobsen, gruppe 1, begrundede forslaget. Gruppen ønskede at indikere at lokalafdelingerne
er vigtige, og sikre at der er midler til dem.
"Medlemmer kan danne lokalafdelinger for én eller flere kommuner, som virker som en styrkelse
af skolebestyrelsernes indflydelse lokalt.
Lokalafdelinger understøttes økonomisk af Skole og Samfund. De økonomiske rammer fastsættes af
forretningsudvalget."
Under "Det er lokalafdelingens formål" bevares de første 6 punkter.
Vedtaget
Pgf. 6 omkring graduering af antal repræsentanter.
Skolebestyrelsen på hver medlemsskole udpeger inden udgangen af august et antal delegerede til
Landsmødet blandt sine medlemmer efter følgende fordelingsnøgle:
Antal elever
Antal delegerede
1 – 599
1
600 – 999
2
Over 999
3
Dirigenten præciserede at forslaget skulle tages op igen på det næste landsmøde.
Vedtaget
Vedtægtsforslaget samlet sat til afstemning.
Samlet vedtaget

8) Valg
Benedikte Ask Skotte anbefalede på vegne af HB og FU at Jens Darket bliver næstformand.
Ingen andre opstillede.

Jens Darket valgt.
Jens Darket takkede for valget.
Valg af hovedbestyrelse
Dirigenten orienterede om reglerne for valget.

Resultatet af afstemning i valggruppe 1: Nordjylland og Midtjylland
Opstillede
Antal stemmer
Valgt
Henning Andersen, Norddjurs
8
x
Jørgen Bjerre, Ringkøbing-Skjern
8
x
Bilal Yücelbas, Horsens
7
André Wemmelund, Silkeborg
1
Bilal Yücelbas blev senere valgt i fællesgruppen.
Fra valggruppen fortsætter følgende på andet år:
Birgit Bach-Valeur, Favrskov
Peter Jørgensen, Aalborg
Niels Schøler, Mariagerfjord, indtrådt som suppleant
Suppleant:
André Wemmelund, Silkeborg
Resultatet af afstemning i valggruppe 2: Syddanmark
Opstillede
Antal stemmer
Peter B. Andersen, Svendborg
10
Niels Flening, Assens
8
Kim Christiansen, Svendborg
6

Valgt
x
x

Kim Christiansen blev senere valgt i fællesgruppen.
Fra valggruppen fortsætter følgende på andet år:
Karin Schmidt, Sønderborg
Mette W. Hagensen, Varde
Suppleanter valgt uden afstemning:
Peter Bager, Langeland
Niels Stamp, Tønder
Resultatet af afstemning i valggruppe 3: Hovedstaden
Opstillede
Antal stemmer
Henrik Hjort Hansen, Tårnby/Dragør 16
Jens Damgaard, Rudersdal
15
Fra valggruppen fortsætter følgende på andet år:
Marie-Louise Heiberg, København

Valgt
x
x

Jens Thorsen, København
Suppleanter:
Ivar Tønnesen, København
John Nielsen, Høje Taastrup
Martin Mouritsen, Gladsaxe
Jens Juul, Hvidovre

4
4
2
1

Resultatet af afstemning i valggruppe 4: Sjælland
Opstillede
Antal stemmer
John Christiansen, Lolland
15
Leif Utermöhl, Lolland
3
Pia Sødeqvist, Greve
3

Valgt
x

Ved omvalg fik Leif Utermöhl og Pia Sødeqvist henholdsvis 8 og 13 stemmer. Pia Sødeqvist blev
senere valgt i fællesgruppen.
Fra valggruppen fortsætter følgende på andet år:
Christian J. Madsen, Guldborgsund
Morten Løvschall, Holbæk
Suppleanter:
Leif Utermöhl, Lolland
Christian Strande Mogensen, Ringsted (valgt uden afstemning)
Søren Erik Hansen, Næstved (valgt uden afstemning)
Resultatet af afstemning i Fællesgruppen:
Opstillede
Antal stemmer
Bilal Yücelbas, Horsens
61
Pia Sødeqvist, Greve
48
Kim Christiansen, Svendborg
31
Hans Henning Christensen, Slagelse
21
André Wemmelund, Silkeborg
16
Leif Utermöhl, Lolland
13

Valgt
x
x
x

Fra valggruppen fortsætter følgende på andet år:
Inge N. Hansen, Næstved
Berit Nielsen, Randers
Suppleanter:
Hans Henning Christensen, Slagelse
André Wemmelund, Silkeborg
Leif Utermöhl, Lolland
Valg af foreningens revisorer
Irene Holdensen og Hans Erik Pedersen var opstillet som lægrevisorer, og begge blev valgt for 1
år.

Valg af revisorsuppleanter
Søren Peder M. Jensen og Thomas Damkjær Petersen var opstillet som revisorsuppleanter, og
begge blev valgt for 1 år.

9) Eventuelt
Christian Madsen, Guldborgsund:
Tak for en dejlig weekend, inspirerende. Brug de ny byråd til at få indflydelse.
Skolesammenlægninger skal mødes med debat om vigtigheden af lokale skoler. Det er vigtigt at
SoS byder ind med gode idéer og argumenter.
Ivar Tønnesen, København:
SB-erne skal sikres råderum. Der skal ikke øremærkes så meget fra kommunens side at vi ikke kan
styre med budgettet.
Marie-Louise, København:
Godt indhold, god stemning.
Peter Andersen, Svendborg:
Fantastisk som vi har rykket, enighed om at ændre retningen. Råderum er noget man skaber sig,
brug budgettet til at prioritere.
Benedikte Ask Skotte takkede for mødet.

Referenter:
Solveig Gaarsmand og Claus Engelund
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