Formandens beretning ved repræsentantskabsmøde d. 18. september 2017
Velkommen til alle forældrerepræsentanter, og tillykke med valget, til dem som er blevet genvalgt, og
tillykke med valget til alle de nyvalgte og ikke mindst velkommen til NGG.
Som i ved, er det nu officielt, at vi skal bygge. Claus og jeg har underskrevet en kontrakt, hvor der bliver
bygget en ny skole til os. Og som det også er blevet sagt, så kommer den til at ligge ved siden af Cirkelhuset,
således at Cirkelhuset og vores nuværende skole, ikke bliver berørt af byggeriet. Når det nye byggeri, så står
klar til os, så tager vi vores skoletasker og trasker over til de nye klasselokaler og går i gang. Derefter bliver
Cirkelhuset revet ned, og der bliver bygget andre ting i stedet for. Vores kontrakt går på, at der bliver bygget
en skole, hvilket byggekvalitet det skal være og hvad lejen skal være. Resten af projektet, har vi været med til
at skabe idéerne til og vi har en stærk interesse i det, men det er reelt ikke noget vi har formel indflydelse på.
Vi har et rigtig godt forhold til developeren, som nu også er vores udlejer, og vores drømme for området er
heldigvis meget ens. Vi drømmer blandt andet om Cafe, biograf, nogle boliger som måske ville være
relevante for x-pads, hvem ved.
Er vi så færdige med at bruge tid på byggeriet?, Nej, selvfølgelig er vi ikke det. Selvom det lyder som et
superfedt projekt, så er der mulighed for at det kan blive endnu federe. Det er noget af det vi bruger tid på
nu. Vi overvejer, at samle et ”advisory-board”, hvor folk med særlig interesse i skolen, det kunne være
forældre eller fx tidligere elev, og som har et særligt stærkt navn, netværk, helt særlig kompetence, som vi
kan have brug for, kunne være med. Her er det så, at jeg inviterer til name-dropping! En lakmus test, kunne
være, at jeg er mest interesseret i, at tale med nogen der vil nævne en andens navn. Fx vil min egen relevans
i advisory boardet, når alt kommer til alt, nok være, at jeg er formand på NGG. Også selvom at jeg selvfølgelig
selv synes, at jeg er en hamrende spændende person at have med.
Nok om byggeri!
Som jeg fortalte sidste gang havde vi i bestyrelsen, lige besluttet, at vi ville ansætte en regnskabs- og
økonomichef. Vi har haft samtaler med nogle rigtig gode kandidater og den 1. oktober 2017, starter Peter
Hageltorn i jobbet. Det ser vi meget frem til.
Ejerskab
Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi fik øget ejerskabsfølelsen på NGG. Vi er IKKE en ”institution”! Vi er en
skole, som vi forældre selv ”ejer”. Når man har sit barn på en privatskole, er det noget andet end når man er
tilmeldt kommuneskolen. Det forpligter. Og det forpligter begge veje. Skolens ansatte skal også lade sig
udfordre af, at forældre på en privatskole, har særlige forventninger, og i en vis grad gerne vil blande sig.
Selvfølgelig har vi forældre ikke altid ret, og skolen er ikke til for alle. Men det er her i repræsentantskabet, at
vi kan tage diskussioner op, når der er noget vi vil gøre bedre. Selvfølgelig er der ting vi ikke taler om her,
men det gør vi så i bestyrelsen. Men det er vigtigt, at vi gør os klart, at det er os forældre der i sidste ende
bestemmer. Det er lidt som at melde sig ind i et politisk parti. Altså bortset fra, at vi ikke fører partipolitik
her. Men der er visse grundholdninger man er enig i. Altså her på NGG er der noget med den måde, vi er
faglige på, eller vores tærskel i forhold til hvordan vi opfører os overfor hinanden og flere andre ting.
Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi fandt nogle nye idéer til, hvordan vi kan dyrke forældrenes interesse i
skolen. Kunne man holde en stor grillfest om sommeren, gå-hjem arrangementer med interessante interne
og eksterne oplægsholdere eller noget helt tredje?

Jeg på det førstkommende bestyrelsesmøde, foreslå, at vi nedsætter en gruppe til at finde på, og
efterfølgende gennemføre aktiviteter, der skaber sammenhold og ejerskab blandt forældrene. En gruppe,
der ikke er hæmmet af, at jeg nødvendigvis skal være med i den.
Hvis der er nogen, der har idéer, så sig til. Lige så snart gruppen er samlet, så vi de få eventuelle idéer med.
I aften er der valg til bestyrelsen. Det er således, at der skal vælges 4 medlemmer. Og vi skal stemme flere
gange. Det vil Peter Laursen sørge for, at vi kommer sikkert igennem, hvis i blot bevarer roen, og følger hans
anvisninger.
Det betyder også, at 4 nuværende bestyrelsesmedlemmer, er på valg. Først og fremmest Lisbeth Lintz, som
har siddet i bestyrelsen i 2 år. Sindssyg dygtig kvinde, som har politisk tæft og som på møderne ofte er
kommet med en stærk viden om, hvordan verden hænger sammen. Det har været en fornøjelse, at være i
bestyrelse med dig Lisbeth. Lisbeth har valgt, ikke at stille op til bestyrelsen igen. Og det er jo den eneste
sikre måde, ikke at blive valgt på. Til gengæld, har Facebook ladet det sive, at hun opstiller til posten som
formand for Danske Overlæger.
Så har vi Peter Krarup, vores næstformand. Peter er en dygtig advokat, og vi har meget glæde af ham i
bestyrelsen, og ikke mindst, at han ofte deltager i møder med mig og Claus, og sikre at juraen er på plads, og
sikrer at vores i øvrigt dygtige advokats råd lige bliver trykprøvet. Peter genopstiller.
Maria Brunckhorst, der er 2. Næstformand, er den af os der har siddet længst i bestyrelsen. Hun har stærke
kompetencer indenfor markedsføring, og er i øvrigt et engageret bestyrelsesmedlem der stiller op hvergang
der er behov. Maria genopstiller.
Lars Kroløkke blev valgt for sidste år på et 1. årigt mandat, og er en god sparringspartner indenfor lobbyisme
og idégenerering og kommunikation. Lars genopstiller.
Jeg ønsker jer alle et godt valg.
Som mange af jer ved, synes jeg, at den demokratiske proces er vigtig, og jeg opfordrer til at man stiller op,
hvis man mener, at man kan gøre en forskel og har lysten. Jeg har tidligere været meget tilbagehodende med
at promovere kandidater, da jeg, som nogen ved, nærmest blev valgt, fordi den tidligere formand
anbefalede, at man stemte på en anden… Men den tid var en anden, og der var en voldsom konflikt i
bestyrelsen. Nu gør jeg det så, da vi ikke kan komme uden om, at kontinuiteten også er vigtig.
Tak for ordet.
/Christian Fischer Trollo

