
 

 

 

 

Generalforsamling 

Mødetid: Torsdag den 31. maj 2018 kl. 18:00 

Mødested: Lilleskolen 

  

 

Dagsorden: Beslutning: 

1. Valg af dirigent og referent 
Elisabeth Stieper Tofte, forælder i Brumbassen blev 

valgt til dirigent. 

 

Referent: Cecilie 

2. Bestyrelsens beretning v/ Cecilie 
Cecilie aflagde beretning for året i Brumbassens 

bestyrelse, der omfattede følgende punkter: 

Arrangementer i 2017/18:  

Sommerfest, julefest, afgangsfest, arbejdsdage, 

forældremøde, forældretilfredshedsundersøgelse, 
ændring af buskørsel i vinterhalvåret. 

3. Lederens beretning v/ Christina 
Christina fortalte om det seneste år i Brumbassen, 

herunder de pædagogiske fokusområder og temaer 

igennem året.  

4. Regnskabsaflæggelse v/ Jonas 
Jonas fortalte om Brumbassens regnskab 2017. Vi 

er kommet ud med et underskud på ca. 40.000 kr., 

grundet skift til Børneringen, der har bevirket at 
visse poster er blevet bogført i 2017, og ikke i 

2018. 

Resultatet anses for tilfredsstillende og 
underskuddet forventes indhentet i løbet af 2018. 

 

5. Behandling af indkomne forslag 
To indkomne forslag: 

Forslag om økologisk frugtordning: efter at være 

blevet vendt i forældregruppen, blev det besluttet, 

at Brumbassen fremover vil henstille til, at al frugt, 

der bliver indleveret til frugtordningen er økologisk. 
Dermed kultiverer Brumbassen en 

holdningsændring til fordel for økologisk frugt. 

Derudover blev det foreslået, at bestyrelsen 
undersøger muligheden for at indgå aftale med 

Årstiderne ell. Lign. leverandør. Dette vil blive 

taget op på førstkommende bestyrelsesmøde i den 
nykonstituerede bestyrelse. 

 

Forslag om ændring i buskørsel: 

Det blev klart på mødet, at der er behov for at 



 

 

debattere dette emne yderligere, og bestyrelsen vil 

tage det til efterretning på førstkommende møde. 

Der blev stemt for, at den tidlige buskørsel til 
stationen annulleres med effekt fra 1. august 2018. 

Annulleringen er ikke en permanent ændring, men 

kan justeres, hvis demografien i forældregruppen 
ændrer sig og behovet for opsamlingssted i 

stationsområdet skulle blive stort igen. 

 

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-

årig periode 
Cecilie Løvig Yding (formand) 

Lars-Erik Christensen (kasserer) 

Eva Engedal (eksisterende medlem) 

Caroline Ulrikke Graae (eksisterende medlem - 
næstformand) 

7. Valg af suppleant for en 1-årig periode 
Hanne Karkov 

8. Evt. 
Vedtægterne bør tages op til revision, så det 
sikres, at forslag til kommende generalforsamlinger 

bliver indgivet i passende tid, så både 

forældregruppe og bestyrelse har tid til at 
forberede eventuelle emner. Dette vil blive 

behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde i 

den nykonstituerede bestyrelse. 

 

Det blev ønsket, at et resumé af 

forældretilfredshedsundersøgelsen blev sendt ud til 
forældregruppen, sammen med årsregnskabet. 

Begge dele er vedhæftet e-mailen med dette 

referat. 

 

 

På vegne af Brumbassens Bestyrelse: 

 

__________________________________________ 

Cecilie Løvig Yding 

Formand 


