
 

 

Hindholm Privatskole 

Ordinær generalforsamling 
Torsdag, den 3. september 2020 

 

 

1. Valg af dirigent 
 
Bestyrelsen foreslår Bent Lund, som dirigent. 
Bent Lund bekræfter at generalforsamlingen er varslet rettidigt. 
Som stemmetæller vælges Lotte Lund & Torben Søndergaard. 
Referent: Lotte Lock 
 

2. Bestyrelsens beretning, ved bestyrelsesformand – Lars Børsting 
 
En anderledes beretning i et meget anderledes skoleår, pga. 
corona – som har påvirket alle. Der vil dog ikke være meget om 
corona i denne beretningen, da det har et særskilt punkt senere.   
  
Vi startede efter sidste generalforsamling på strategiplanen. Den 
blev endeligt godkendt i december 2019. Den har involveret alle 
både personale, forældre og elever – utrolig flot fremmøde på 
strategidagen. Strategiplanen bliver præsenteret senere i dag. 
Faglighed, fællesskab, tradition – er skolens værdiord.  
 
I forbindelse med udfærdigelse af strategiplanen, er der ligeledes 
udfærdiget en ledelsesrapport. Den har bl.a. givet anledning til at 
korrigere i bestyrelsens eksisterende forretningsorden. 
Ledelsesrapporten er et rigtig godt værktøj, til at kontrollere, at 
vi har styr på det hele.  
 
I bestyrelsen er der nedsat 3 udvalg - økonomi – ansættelse – 
bygning.  
Økonomiudvalg, det er bestyrelsens ansvar, at der er styr på 
økonomien. 
Et ansættelsesudvalg, for at vi er flere, når der ansættes 
personale. 
Bygningsudvalg - det er bestyrelsens pligt at alle bygninger 
vedligeholdes. Udvalget har udfærdiget en bygningsgennemgang. 
  



 

 

- Pr. 1. august 2020, overgik Hindholm Privatskole til 
selvevaluering. Klaus Eusebius Jakobsen, blev valgt som 
tilsynsførende.  

- Den eksisterende hjemmeside var blevet forældet. Bestyrelsen 
har fundet et lokalt firma, der fremadrettet skal stå for skolens 
hjemmeside. Det er skolens visitkort. 

- Det var også året hvor det blev besluttet, at der ikke 
fremadrettet skal være 10. klasse på Hindholm Privatskole.  

- Vi tilbyder nogle af udskolingseleverne at deltage i TalentCamp 
- En af skolens medarbejdere har været på kursus i trivselsforløbet 
– Coolkids.  

- Velkomstfesten blev desværre ikke en mulighed i år, grundet 
Corona.  

- Vi har taget afsked med et par medarbejdere i løbet af året. 
2 nye lærer er blevet ansat – Linda Rasmussen & Anne Pernille 
Rundager.  

- Bestyrelsesmedlemmer som er stoppet – Pelle Strøby og Niels 
Madsen – tak for indsatsen. 
 
Der var ingen spørgsmål, til formandens beretning.  
 

3. Bestyrelsen forelægger revideret og godkendt årsrapport til 
orienteret v/revisor 
 

- Michael Søby fra BDO revision, gennemgik det reviderede og 
godkendte årsregnskabet for 2019. Regnskabet udviser et 
overskud på kr. 60.019,00.  
Skoler har sikret sig en god likviditet. 
 
Nøgletal: 
Egenkapitalen. 8.853.  
Soliditetsgrad 46,6.  
Gennemsnitselev 217,3 
 

4. Bestyrelsen forelægger vedtagne budget til orientering v/Michael 
Lykkegaard 
 

- Der er budgetteret med et underskud på kr. 158.704, i 2020. 
Årselever 218,3.  
 
 



 

 

- Der er på nuværende tidspunkt afholdt ekstraordinære udgifter 
til diverse tiltag i forbindelse med Covid-19, delvis istandsættelse 
af lejemålet på 1.sal i bygning A, gammel/ny hjemmeside. 
 

- Vi har fra undervisningsministeriet modtaget ekstraordinært 
tilskud til rengøring på kr. 67.010. 

 
Der var ingen spørgsmål til det vedtagne budget.   

 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 
- På valg er:  
- Anja Johansen (ønsker genvalg) - valgt 
- Niels Madsen ønsker at udtræde af bestyrelsen. 
-   

Følgende ønsker at stille op til bestyrelsen: 

Jonas Andersen - valgt 

Jonas Andersen indtræder i bestyrelsen, for en 2 årig periode.   

6. Valg af suppleanter 
 

- På valg er: 
- Louise R. Pedersen (ønsker ikke genvalg) 

Suppleanter vælges for en periode på ét år. 

Suppleanterne er velkommen til at deltage i bestyrelsesmøderne, 
men har ikke stemmeret.  

 

Tanja Borre & Betina Rylland stiller op som suppleanter 

 

Betina Rylland vælges som 1. suppleant og Tanja Borre som 2. 
suppleant. 

7. Indkomne forslag 
 

- Bestyrelsen stiller ændringsforslag til vedtægter, jf. bilag 
 

Vedtægtsændringer blev gennemgået og derefter godkendt.  

 



 

 

8. Fremlæggelse af selvevaluering 
- Information om overgang til tilsyn fra 2020/2021 

 
Lars Børsting orienterer om tilsynsførende. Fra dette skoleår 
2020/2021, overgår Hindholm Privatskole fra selvevaluering til at 
have en tilsynsførende. Klaus Eusebius Jakobsen er valgt som 
skolens tilsynsførende. Han er valgt for en periode på 2 år.  
 
Generalforsamlingen godkender at der ikke bliver gennemgået 
selvevaluering, men accepteret at tilsynsrapporten kommer på 
skolens hjemmesiden.  
 

9. Eventuelt 
 
- 

 


