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Beslutning: Årsregnskabet og fremlæggelsen af budget 2022 blev godkendt. 

Generalforsamling på Sankt Petri Skole 2022 
 

Referat 
 

Møde: 
Onsdag den 28.09.2022, kl. 19:00 -22:00 

Mødested: Niels Brock, Linnésgade 2, København 

 
1.) Formalia 

Velkomst ved formanden for skolekommissionen, Reiner Perau. 

Christian Schwarz-Hansen blev valgt som dirigent og Miriam Reventlow som referent. 

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen efter vedtægterne var lovligt indkaldt. 

Forsamlingen var beslutningsdygtig. På mødet deltog 290 stemmeberettigede forældre. 174 
var personligt til stede, 116 repræsenteret ved fuldmagt. 

Dagsordenen blev godkendt. 

 
2.) Skolekommissionens beretning v. Reiner Perau (formand) 

Seks medlemmer af skolekommissionen var til stede, Markus Lampe havde meldt afbud. 
 

Reiner Perau fremlagde skolekommissionens beretning (se tilhørende præsentation). 
 
Hovedpunkter: 

• Tak til medarbejdere og forældre 
• Proces vedr. modernisering af vedtægterne 2021/22 
• Dvaletilstanden i skolekommissionen fra maj 2022 
• Beslutning om, at den kommende/ nye skolekommission skal overtage 

vedtægtsarbejdet 
• Vedtægtsændringsforslag kun med de af STUK krævede ændringer. 

 
3.) Årsregnskab 2021 v. Frants Nielsen 

Årsregnskabet 2021 er offentliggjort på skolens hjemmeside. Frants Nielsen fremlagde 
regnskabet og budgettet for 2022 (se tilhørende præsentation). 

 

 
4.) Forslag fra skolekommissionen om vedtægtsændringer, debat og afstemning 

Dirigenten præsenterede fremgangsmåden ved afstemninger. Ændringsforslaget til 
vedtægterne er godkendt i skolekommissionen. Næste skridt for at forslaget ville kunne 
træde i kraft er, at et flertal på mindst to tredjedele på to generalforsamlinger godkender 
det. 
Først blev der taget stilling til to ændringsforslag til skolekommissionens forslaget (”STUK-
forslaget”).
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Beslutning: Ændringsforslaget blev vedtaget med almindeligt stemmeflertal. 

Beslutning: Ændringsforslaget blev vedtaget med almindeligt stemmeflertal. 
 

Beslutning: Forslaget (STUK-forslaget inklusive de af Aya Permin og Julie Vogelsberger 
foreslåede ændringer) blev ikke vedtaget, da det ikke opnåede to tredjedeles flertal.  
Stemmetal: 17 for/ 264 imod/ 9 undlod. 

Ændringsforslag 1 til vedtægtsændringsforslaget: Bilag: Forslag 2 Aya Permin, 
ændringsforslag til skolekommissionens ændringsforslag til vedtægterne“ vedr. forperson 

 
Forslagets tekst til afstemning: 
Det foreslås, at betegnelserne formand og næstformand i skolens vedtægter erstattes af 
forperson og næstforperson. Erstatningen skal finde sted i såvel den danske som den tyske 
udgave med en tidssvarende formulering og betegnelse i den tyske udgave. 

Aya Permin motiverede forslaget. 
 

 

Dirigenten gjorde opmærksom på, at dette ændringsforslag også krævede en tilslutning fra 
skolekommissionen. 

 
Ændringsforslag 2 til vedtægtsændringsforslaget: Bilag „Forslag 5 Julie Vogelsberger“ vedr. 
fuldmagt til stemmeafgivning på generalforsamlinger. 

 
Forslagets tekst til afstemning: 

Med henblik på muligheden for stemmeafgivelse også for eneforsørgere, der ikke kan 
deltage personligt på generalforsamlingerne (indtil nu er en digitaliseret stemmeafgivning 
på generalforsamlingerne ikke taget op af skolekommissionen), er det vigtigt at fastlægge 
følgende i vedtægterne: 
Hver deltager på en generalforsamling må ved siden af sin egen stemmeret kun afgive 
maksimalt to stemmer baseret på afgivne fuldmagter. 

Julie Vogelsberger motiverede forslaget. 
 

 

Dirigenten gjorde opmærksom på, at dette ændringsforslag også krævede en tilslutning fra 
skolekommissionen. 

 
Vedtægtsændringsforslag: Bilag „Forslag til nye vedtægter for Sankt Petri Skole, kun med 
STUK krav/forslag og tekniske ændringer, med markering af ændringer i forhold til 
vedtægten af 2. juli 2021. (STUK-forslaget) 

Motivation ved skolekommissionen, med efterfølgende diskussion. 
Dirigenten gjorde opmærksom på, at STUK-forslaget inklusive de af Aya Permin og Julie 
Vogelsberger foreslåede ændringer (der blev vedtaget af generalforsamlingen med 
almindelig stemmeflerhed) ville blive sat til afstemning. 

På krav fra en deltager på generalforsamlingen blev afstemningen gjort skriftlig (jf. §8 i 
Forretningsorden for generalforsamlingen). 

 



3  

Beslutning: Forslaget blev vedtaget med to tredjedeles flertal.  
Stemmetal: 279 for/ 3 imod/ 8 undlod. 

Beslutning: Forslaget blev ikke vedtaget, da det ikke opnåede to tredjedeles flertal. 
Stemmetal: 21 for/ ingen kontraafstemning. 

 
 

5.) Forslag fra forældre, debat og afstemninger 

De følgende forslag var indkommet rettidigt: 
 

1 - Forslag 3 Barbara Holzknecht – Forslag til ændring af vedtægtsforslaget fra 
skolekommissionen 

Dirigenten fastslog, at dette forslag ikke er et ændringsforslag til STUK-forslaget.  

Barbara Holzknecht motiverede forslaget. 

Forslaget blev diskuteret, og Barbara Holzknecht ønskede, før afstemningen, at ændre den 
sidste sætning til: 

„1 medlem udpeget af foreningen Sankt-Petri Kulturzentrum, eller af en uafhængig tysk eller 
dansk institution, som skolekommissionen enes om at bede om udpegning“ 

 
Forslagets tekst til afstemning: 
„Skolekommissionen består af syv medlemmer;  

• 4 medlemmer valgt af og blandt forældre på generalforsamlingen 
• 2 medlemmer udpeget af Sankt Petri Kirke 
• 1 medlem udpeget af foreningen Sankt-Petri Kulturzentrum, eller af en uafhængig tysk 

eller dansk institution, som skolekommissionen enes om at bede om udpegning 
 

 
 

2: Forslag 4 - Adam Osbirk Moe, Kristina Pieper Moe, Martin Pasgaard-Westerman og 
Aimee Pasgaard-Westerman – alternativforslag til sammensætning af skolekommissionen 

Adam Osbirk Moe trak sit forslag tilbage. 
I diskussionen om sammensætning af skolekommissionen blev der af deltagere i 
generalforsamlingen forelagt yderligere to ændringsforslag, der blev antaget til afstemning, da de 
rettede sig mod et punkt i et fremlagt forslag (antal og fordeling af pladser i kommissionen). 

 
3: Forslag 4a – Alternativforslag til sammensætning af skolekommissionen 

Forslagets tekst til afstemning: 

„Skolekommissionen består af syv medlemmer 

• 3 medlemmer valgt af og blandt forældre på generalforsamlingen 
• 2 medlemmer udpeget af Sankt Petri Kirke 
• 1 medlem udpeget af foreningen Sankt-Petri Kulturzentrum 
• 1 medlem udpeget af Pædagogisk Universitet” 
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Beslutning: Forslaget blev ikke vedtaget, da det ikke opnåede to tredjedeles flertal. 
Stemmetal: 52 for/ ingen kontraafstemning. 
 

Beslutning: Forslaget blev vedtaget med almindeligt stemmeflertal. 

Stemmetal: ingen imod. 

3: Forslag 4b – Alternativforslag til sammensætning af skolekommissionen 

Forslagets tekst til afstemning: 
„Skolekommissionen består af syv medlemmer 
 
7 medlemmer valgt og blandt forældrene” 

 
 
 

 
 

En deltager på generalforsamlingen opfordrede skolekommissionen til at drøfte, om det 
syvende medlem af kommissionen skulle vælges af kommissionen selv. Ved en sådan 
løsning vil det ydermere være nødvendigt at overveje, hvordan man skal forholde sig i 
kommissionen, hvis der ikke er flertal for et foreslået syvende medlem. 

 
4: Forslag/opfordring 6 Tom Weber – Beplantning i skolegården 

Tom Weber trak forslaget tilbage og overlod spørgsmålet til skoleledelsen. 
 

5: Forslag/opfordring 7 Ralf Wilke – Kommunikationskoncept 

Ralf Wilke motiverede forslaget. 

Forslagets tekst til afstemning:  

Skolekommissionen opfordres til at genoptage processen til modernisering af skolens 
kommunikationskoncept i samarbejde med forældrene. 
Baggrund: Det vigtigste informationsmedie er i øjeblikket Petri Posten, som udgives fire gange 
om året af skolekommissionen i samarbejde med St. Petri Kirke. Den er trykt på papir og 
udleveres til alle forældre i skolen og øvrige kirkemedlemmer i deres hjem. Det nuværende 
format virker forældet i en digitaliseret verden. 
Skolekommissionen havde allerede i 2021 indledt en modernisering af 
kommunikationskonceptet under ledelse af den tidligere formand Irina Bernstein. Der blev 
udarbejdet en forældreundersøgelse for bedre at kunne inddrage forældrenes behov og 
synspunkter i skolekommissionens arbejde. Processen blev imidlertid stoppet ved en 
flertalsbeslutning i skolekommissionen, og forældreundersøgelsen blev ikke gennemført. 
Skolens forældre opfordrer hermed skolekommissionen til at genoptage denne 
moderniseringsproces og til i samarbejde med forældrene at udvikle et koncept, der 
forbedrer skolens interne og eksterne image og fører til en mere effektiv udnyttelse af 
ressourcerne. 

 

6.) Forældrekreds: Valg af et skolekommissionsmedlem og en suppleant hertil 

Heike Omerzu kandiderede til pladsen i skolekommissionen og præsenterede sig. Ralf Wilke 
genopstillede til pladsen som suppleant. Der var ikke andre kandidater. 
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Beslutning: Heike Omerzu blev valgt som forældrerepræsentant til skolekommissionen. Ralf 
Wilke blev genvalgt som suppleant. 

Stemmetal: Ingen imod. 

Beslutning: Petra Klimaszyk blev genvalgt som tilsynsførende. 
Stemmetal: Ingen imod. 

 

 
7.) Forældrekreds: Valg af tilsynsførende 

Petra Klimaszyk stillede op til genvalg som tilsynsførende på skolen. Der var ikke opstillet andre 
kandidater. 

 

 
8.) Eventuelt 

- Ønske om, at kirkerådet blev opfordret til transparens og forklaring på, 
hvordan skolekommissionsmedlemmerne blev udpeget 

- Skoleledelsen takkede skolekommissionen. 
 
 

Dirigenten takkede de fremmødte og afsluttede generalforsamlingen. 



Sankt Petri Skole
– generalforsamling 28.09.2022



1.) Prozedere/Formalia, valg af dirigent og referent

2.) Bericht der Schulkommission/Skolekommissionens beretning, Reiner Perau (Vorsitzende/formand) 

3.) Jahresbericht 2021/Årsrapport 2021, Frants Nielsen (Schatzmeister/kasserer)

4.) Vorschlag zur Satzungsänderung (1) der Schulkommission, Debatte und Abstimmung/ 
Skolekommissionens forslag om vedtægtsændringer, debatter og afstemning herom
Antrag Aya Permin (2)

5.) Anträge von Eltern/Forslag stillet af forældre, debatter og afstemning herom. Antrag Barbara Holzknecht 
(3), Antrag Adam Osbirk Moe m.fl. (4), Antrag Julie Vogelsberger (5), Antrag Tom Weber (6), Antrag Ralf 
Wilke (7).  

6.) Elternkreis/Forældrekredsmøde: Wahl eines Mitglieds der Schulkommission sowie Stellvertreter*in/ 
Valg af et medlem til skolekommissionen samt valg af suppleant. Heike Omerzu opstiller til  
skolekommissionen, Ralf Wilke opstiller som suppleant.

7.) Elternkreis/Forældrekredsmøde: 
Wahl der Schulaufsichtsbeauftragten (Petra Klimaszyk kandidiert wieder) 
Valg af tilsynsførende (Petra Klimaszyk genopstiller)

8.) Diverses/Eventuelt



BERICHT DER 
SCHULKOMMISSION



HAUSHALT 2020, 2021 
UND BUDGET 2022

Budget 2022 
erwartet (76.9.) Budget 2022

Haushalt 
2021

Haushalt 
2020

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.
Einnnahmen -64719 -64728 -61138 -58276

Ausgaben Unterricht, Hort und mehr 42571 40414 38440 35106

Ausgaben Gebäude 14245 16125 11615 11564

Ausgaben Verwaltung 7445 7703 9258 7345

Ausgaben ingesamt 64261 64242 59313 54015

Resultat vor fin. Posten -458 -485 -1824 -704

Zinsausgaben 301 360 366 390

Resultat -157 -125 -1458 -314



Bilanz per 31.12.2021 Aktiva



Bilanz per 31.12.2021
Passiva



Elevtal 2018-2022

2018 2019 2020 2021 2022

Grundskole 601 623 621 609 633

Gymnasium 20 19 11 15 12

SFO og klub (uden frit i 2018-2021) 207 208 251 225 299

Musik (i 2021 reguleret til rene cpr.nr) 300 311 308 277 276

Børnehave 22 26



Økonomi 2023-23
og frem

Finanslov 2023: vi forventer fortsat høj koblingsprocent og samme antal 
elever

Maksimalt antal elever på Sankt Petri er nået pga. fysiske begrænsninger

Tilskud fra Tyskland: Fortsat højt niveau, 5,1 mio. kr., i 2021-24 mod 
normalt 1,4 mio. kr., kan vige som følge af finansielle udfordringer i DE

Børnehave og frit: økonomien i børnehaven giver overskud, SFO, frit og 
klub underskud (forventning om stigning i forældrebetalingen for 2023)

Samtidig med udløbet af det ekstraordinære bidrag fra DE skal 
lejekontrakten for Sankt Peders Stræde 4 (børnehave og frit) og 
lejekontrakten for Nørregade være genforhandlet. Gymnasiet skal udvise 
stabil drift og et elevantal på 30 (10 i hver klasse, pt. 12 elever i alt i to 
klasser)



Anträge von Eltern/Forslag stillet af forældre

Antrag Barbara Holzknecht (3)
Antrag Adam Osbirk Moe m.fl. (4)
Antrag Julie Vogelsberger (5)
Antrag Tom Weber (6)
Antrag Ralf Wilke (7)



Elternkreis/ Forældrekredsmøde:
Wahl von einem Mitglied der Schulkommission sowie
einem/einer Stellvertreter*in/ Valg af et medlem til 
skolebestyrelsen samt valg af suppleant

Markus Lampe kandidiert nicht zur
Wiederwahl/genopstiller ikke. 
Heike Omerzu kandidiert für die SK/opstiller til vælg 
til SK. 
Ralf Wilke kandidiert zur Wiederwahl als 
Stellvertreter/genopstiller (Suppleant SK).
Es gibt keine weiteren Kandidat*innen./Der er ikke 
indkommet yderligere kandidater. 
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