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Til Michael Skolens forældre
På en lun forårsaften i maj stimlede forældre sammen til ekstraordinær
generalforsamling. Der var mange, vel omkring 75, og det skulle vise sig, at de
havde ansvarsfølelse og mod til at bære den ekstraordinære generalforsamling
igennem på værdig vis – ikke uden små sværdslag men med respekt for
hinandens synspunkter. Det tegner godt for det fremtidige samarbejde.
Man kan med rette mene, at vedtægter ikke just er Vorherres sjoveste
opfindelse og slet ikke procedurespørgsmål. Og som en forældre så rigtigt
sagde: det skal vel handle om børnene. Men vedtægter er jo til for at beskytte
skolen, og jeg synes, de viste deres holdbarhed.
”Vedtægter” og såmænd også ”Tilsynsførende” bør efter min opfattelse føre en
tilbagetrukket tilværelse og kun trækkes frem i lyset, når der måtte være
behov for det. Min fornemmelse var, efter den ordinære generalforsamling, at
der var et sådant behov. Men jeg indrømmer: det var mere en fornemmelse end
faktuelt.
Nu kan vi alle glæde os over, at selv konflikter kan være positive. Konflikter kan
føre til afklaring, strukturering og retning, og det er just, hvad der skete på den
ekstraordinære generalforsamling. Nu er det op til den nye bestyrelse at føre
de gode takter ud i livet. Og det er jeg overbevist om, forældrene kan være
helt tryg ved.
Så lad mig optimistisk slutte med at citere en af mine yndlingssange fra
højskolesangbogen:
”Kamp skal der til, skal livet gro,
ej kamp blot for dagligt brød,
men kamp for frihed i liv og tro –
thi evig stilstand er død.”
Med venlig hilsen
Viggo Nørgaard Nielsen
Tilsynsførende på Michael Skolen
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VELKOMMEN TIL SKOLENS NY BESTYRELSE
Tirsdag 10. maj mødte Michael Skolens forældre talstærkt op til ekstraordinær generalforsamling. Det blev en aften, hvor en ny bestyrelse blev
sammensat af både erfarne og nye, energiske kræfter.
Der blev jo som bekendt afholdt ekstraordinær generalforsamling, fordi
en række procedurefejl ved den ordinære generalforsamling i april havde
skabt usikkerhed om afstemningen til bestyrelse og repræsentantskab.
Var den overhovedet gyldig? Det var især brugen af fuldmagt, som skabte
uklarhed.
Derfor besluttede repræsentantskabet, bestyrelsen og lærerkollegiet
efterfølgende at indkalde til en ny generalforsamling, hvor valgproceduren
skulle være langt mere synlig og klar. Det lykkedes tirsdag aften, hvor
forældrene efter en god diskussion om forløbet afholdt valg efter klare
procedurer.
Der blev afholdt repræsentantskabsmøde lige efter generalforsamlingen,
hvorefter den nye bestyrelse konstituerede sig. Den ser nu sådan ud:
Heidi Nørregaard (børnehaven, 3. kl., 5. kl.). Formand.
Karoline Thilo (bh. kl., 4. kl.). Næstformand.
Per Tranholm (10. kl.). Økonomiudvalget.
Anders Bache (2. kl.). Økonomiudvalget.
Sofie Bay–Carlsen (børnehaven, bh. kl.)
Dagmar Missmahl (4. kl., medl. af skoleforeningens bestyrelse)
Per Eskildsen (5. kl.). Fysisk Rum-udvalget.
Henriette Nikolaisen (9. kl.). 11./12.kl.-udvalget. Suppleant.
Nethe Grønnegaard (7. kl., 9. kl.). Suppleant.
Se listen over repræsentantskabets medlemmer i referatet fra
generalforsamlingen, som lægges på skolens hjemmeside snarest.
Lærerkollegiet byder den nye bestyrelse hjerteligt velkommen og glæder
sig meget til samarbejdet!

Kalenderen
Maj
Tirsdag

d. 3.

Musikaften. 3. kl. orkester og Lise, Bjarke og Nannas
elever. Bemærk tidspunkt: kl. 18.30. Entre 15. kr.

Onsdag

d. 4.

11. klasse kommer hjem fra Paris

Torsdag

d. 5.

Åbent Hus i klubben kl. 14.30 - 16.00
1. klasse forældremøde kl. 19.00

Onsdag

d. 11.

Musikaften. 4. kl. orkester og Kristian, Malene, Daniel
og Annas/Mettes elever kl. 19.00. Entre 15 kr.

Fredag

d. 13.

5. klasse spiller "Ifigenia" for eleverne

Lørdag

d. 14.

12. klasse kommer hjem

Mandag

d. 16.

Vordingborgskolen 9. klasse på besøg

Tirsdag

d. 17.

Vordingborgskolen 9. klasse på besøg

Onsdag

d. 18.

Rollespil 4. - 8. klasse
Vordingborgskolen 9. klasse på besøg

Mandag

d. 23.

5. klasse til Kristiansand

Onsdag

d. 25.

Skoleforening kl. 19.00

Torsdag

d. 26.

5. klasse kommer hjem fra Kristiansand

Lørdag

d. 28.

MAJFEST

Søges!
2 stk. pigecykler (størrelse ca 9-12 år).
Skal males og bruges i 12 kl. skuespil. Gerne enkle cykler uden gear
og håndbremse. Er der nogen, der vil give en gammel cykel (eller to)
væk til vores skuespil?
Venlig hilsen
Anna Tulestedt, skuespillærer
anna@tulestedt.dk, tlf.: 26 27 91 29

