
 

 

Hindholm Privatskole 

Referat bestyrelsesmøde 
Tirsdag, den 27. oktober 2020 

 

 

Mødeleder: Lars Børsting 

Afbud: Michael Lykkegaard, Anne Leonhard, Tania Ahrens 

 

 

1. Underskrift af referat 

Referat fra 8. september 2020 underskrevet. 

 

2. Meddelelser fra formanden 

-kommentarer til fremsendte dagsorden 

Fremadrettet vil ”Covid-19” og Strategiplan være faste punkter på dagsordenen.  

Næste bestyrelsesmøde er den 15. december 2020, hvor vi ønske hinanden glædelig jul.  

3. Gennemgang af månedsbalance v/ Lotte Lock 

-herunder status på debitorliste  

Balancen pr. 30. september 2020, udviser et overskud på kr. 560.300, hvilket er kr. 233.000 

mere end budgetteret. Dette skyldes primært at det ikke har været muligt at afholde lejrture, 

samt diverse arrangementer.  

Restancer: kr. 11.781,45 – heraf aftale kr. 4.006,95   

Elevtal: 214 pr. 27/10-2020.  

Tilgang: 6 

Afgang: 1 

 

4. Ledelsens orientering om skolens drift 

-orientering fra Lotte Lund 

Elevtal: Der er samtaler med yderligere 2 elever i den uge. Derudover er der forespørgsel 

fra yderligere 3 andre elever.  

 



 

 

-covid 19 status 

Der er udfærdiget pjecer og handleplaner, vedr. Covid-19. Der etableres fjernundervisning, 

såfremt det bliver nødvendigt for 4. til 9. klasse. 0.-3.klasses lærere har lavet en 

”Coronamappe” til hver elev, der dækker ca. 14 dages undervisning.  

Skolens medarbejdere opfordres til at arbejde hjemme, så vidt det er muligt.  

Det blev besluttet, at udefrakommende skal bærer mundbind på skolens område. 

 

 9. klasse nåede til Berlin i september– god tur. 

 Tur til Nyvang og Skagen er begge aflyst. Turene er rykket til forår 2021, eller 

senere. 9. klasse kommer ikke til Skagen. 

 Alle arrangementer resten af 2020 er aflyst. 

 Hanne og Lotte Lund begynder plan for trivselsarbejdet 29. oktober 2020. 

 Lærerpraktikanter Lissa og Nastasja frem til og med uge 48. Foreløbig går det rigtig 

godt. 

 Tilsynsførende har været på besøg til lærermøde og præsenterer sig selv og sin 
opgave som tilsynsførende. 

 Lastbilkaravanen kommer torsdag d. 29. oktober 2020, kl. 8:00 med besøg af 
trafikminister Benny Engelbreckt. 
 

Personale - Generel orientering omkring skolens personale. 

 

5. Budget 2021, gennemgang og godkendelse   

Udkast til budget 2021, udviser et underskud på kr. 655.830. Underskuddet skyldes 

primært det faldende elevtal (mindre statsstøtte – små årgange), ekstra lønudgifter i 

forbindelse med Covid-19. Der er regnet med ekstra personale i SFO frem til 30. juni 2021.  

Det budgetteret underskud er ca. kr. 600.000 større end det 10-årige budget. Der har også 

være budgetteret med underskud i 2019 & 2020, hvilket ikke er realiseret.  

Budget 2021, med et underskud på kr. 655.830, er godkendt af en enstemmig bestyrelse. 

 

- drøftelse af oplæg fra bygningsudvalg 

Oversigten fra bygningsgennemgang vedr. 2021 blev gennemgået. Nogle af 

investeringerne/forbedringerne bliver iværksat i 2020 og andre bliver skubbet til 2022.  

 

Ventilation i sløjd – udsættes 

Nye møbler til udskoling – forventet pris kr. 225.000 

Gulv indskoling – forventet pris kr. 150.000 

Lejlighed 1. sal – evt. omdannes til Klub - undersøges 



 

 

Legehus mv., SFO kr. 42.000 

Evt. lys i Bygning A – gangarealet 

 

 

Bygningsudvalget undersøger muligheden for at flytte en eksisterende ståltrappe, til 

lejligheden på 1. sal i bygning A og dermed muligheden for at etablere klub i lokalerne. 

 

6. Etablering af Støtteforeningen for Hindholm 

-nedsættelse af bestyrelse og vedtægter for denne. – udsættes til et senere møde. 

7. Status på strategiplan  

projekter for 20/21 

Gennemgang af de arbejdsområder der pt. er opfyldt og de punkter der i den kommende tid 

skal arbejdes med.  

8. Meddelelser fra udvalg  

Bygningsudvalg:  

Hal-projekt: Torben Steenstrup, fra Foreningsudviklerne kontaktes. Bestyrelsen ønsker at 

han skal være behjælpelig med at søge fondsmidler mv., til det ønskede projekt.  

9. Eventuelt 

-  

 

Hindholm, den         /        -2020 

 

__________________            _________________           _______________ 

Lars Børsting                         Anne Leonhard                         Anja Damgaard 

 

________________         __________________ _______________ 

Michael Lykkegaard                 Kasper Jensen   Malene Nielsen 
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