Ekstraordinær generalforsamling 8. oktober 2016 kl. 13.00
Årsag til indkaldelse: Beslutning om køb af fast ejendom (Pigegardens hus)
Starter med sangen: “Et lille land og lige midt i verden”.
1. Valg af dirigent: Bent Nicolaisen.
2. Valg af protokolfører: Pernille Friis
3. Stemmetællere: Vælges før afstemning, hvis nødvendigt.
4. Bestyrelsen og Jens fremlægger:
Jens: målet er, at vi får en skole, der er så stor, at vi kan være enkeltklasser, men
allerede nu med 130 elever er vi godt pressede lokalemæssigt.
Bestyrelsen har undersøgt alternative muligheder: Pavillioner vil over 5 år koste 1.2 mio +
udgifter til at de skal bortskaffes bagefter.
Nu er der blevet mulighed for at købe “Den sønderjyske pigegardes” hus, som ligger helt op ad
skolens grund. Der er ikke engang en hæk imellem.
Jens og Margit Wind fra Pigegarden har forhandlet frem til en pris på 185.000 kr, for hus og
grund.
Hertil kommer et areal med indkørsel lige foran, som pigegarden låner af Hans Lund (Nabo).
Dette stykke jord skal også erhverves.
Prisen på denne er ikke helt forhandlet færdigt men bliver rimelig.
Huset er ikke helt tidssvarende og der skal renoveres meget. Når man begynder på det, skal de
aktuelle bygningsreglementer overholdes.
I renovering og materialer (Isolering, vinduer, døre, gulv, nedrivning af små vægge, lys, el, loft,
diverse) er der budgetteret med 426.000 kr.
Vi vil som altid benytte os rigtig meget af forældrearbejde, så vi ordner så meget som muligt
selv.
Hertil kommer indretning med møbler og IT . Budgettet: 205.000, kr.
Byggetilladelser m.m. 40.000 kr.
I alt 671.000 kr. på indretning / renovering og hertil grund og hus 185.000, kr.

Der er ikke lavet en fondsøgningsstrategi endnu, da det er en meget svær opgave at søge til
noget vi laver for vores egen skyld. Men planen er at vi selv skal være sikre på at kunne
selvfinanciere.
SE har puljer til energirenovering.
Der er undersøgt med tilbygninger til vores eksisterende bygninger og det er en lang proces. De
nemme løsninger har vi udnyttet i de eksisterende bygninger, resten er meget svært at få
tilladelser til og der kommer lange ansøgninger for at komme igang med det forløb.
Denne løsning med garden er en hurtig og effektiv udvidelse af skolens lokaler.
Tegning:
Der bliver et stort klasselokale i hver ende og i midten ligger et lille forberedelseskontor og 3
toiletter.
Der bliver også et lokale, som er låst af, hvor garden har deres instrumenter.
Huset er ca. 120 m2 grunden ca. 500 m2
Er det en sund bygning?? Der er ikke konstateret skimmelsvamp eller lignende så vidt vi ved.

Finansiering:
Vi har selv penge på kontoen til at købe selve hus og grund, men til renovering har vi brug for
finansiering  gerne et realkreditlån. Men det skal ansøges på baggrund af en beslutning på
generalforsamlingen om køb.
Stiger skolepengene? Nej, ikke på baggrund af dette køb.
Men skolepenge kan jo godt stige af andre grunde…
Afstemning:
Kan vi stemme for bestyrelsens indstilling?
Afstemningen viser at ingen stemmer imod bestyrelsens ønske om køb af garden og tilhørende
jord og det lille stykke indkørsel.
Alle stemmer for købet.

Forældreindsats:
Henrik:
Vi vil gerne være med til at arbejde for at der i fremtiden ligger en skole, vi var med til at få til at
køre, fremfor at her lå en skole vi var med til at køre i sænk.
Hvis vi skal nå i mål til skoleåret 1718, har vi brug for rigtig meget forældrearbejdskraft. Det er
dét, der skal til for at vi kan lykkes.
Vi har gjort det før. For kun 9 år siden var laden f. eks jordgulv og rå murstensvæg.
Kim Dall og Henrik Svendsen vil gerne være byggeledere for forløbet, så de koordinerer
forældreindsatsen.
Alle forældre bedes skrive sig på listerne:
Hvis vi er gode til at møde op, så der er mange til at tage fat, så kunne det måske klares på
weekenderne i januar, februar og marts. Man skal ikke være her alle weekender, men bliver
indkaldt og man kan tilmelde sig.
Vi satser på at lave et par maratonperioder med flere dage i rap, hvis nogen kan holde fri til at
give den gas.

