
 

 

Hindholm Privatskole 

Ordinær generalforsamling 
Tirsdag, den 13. april 2021 

 

Præsentation af bestyrelsen 
 

1. Valg af dirigent 

 

Bestyrelsen foreslår Bent Lund, som dirigent. 
Bent Lund bekræfter at generalforsamlingen er varslet rettidigt. 
-evt. afstemning bliver digitalt.  
Referent: Lotte Lock 

 

2. Bestyrelsens beretning, ved bestyrelsesformand – Lars Børsting 
 
En anderledes beretning i et meget anderledes skoleår, sådan sagde jeg 3. september sidste år da 

vi afholdt generalforsamlingen her på skolen, denne generalforsamling udskyder vi ikke. 

Corona bliver ikke undladt i denne beretning, som sidst da vi havde et særskilt punkt med dette, det 

har vi ikke denne gang. 

Vi har danset med Corona lige siden vi var sammen sidst, vi har aflyst eksamener, vi har fundet nye 

måde at gøre ting på, vi har afholdt førskole introduktion på teams, møder blandt personalet bliver 

klaret på teams, vi har nogen elever nogen dage og andre nogen andre dage, nogen gange er alle 

her andre gange er kun halvdelen, noget giver mening noget andet overhovedet ikke, men 7-9-13 

har vi kun haft et enkelt tilfælde af Corona hvilket var lige inden sidste nedlukning. 

Vi har heldigvis på Hindholm en ledelse og en masse dygtige medarbejder der får tingene til at 

lykkedes trods alle mulige og umulige restriktioner – tak for jeres ernorme indsats de sidste mange 

måneder, tak for at tage den løsningsorienterede hat på og gå til opgaven med de positive briller på, 

det betyder alverden for vores skole og vores børn. 

 

Faglighed – Fælleskab – Traditioner 

 

Grundstenene i vores nye strategiplan 

Vi har fået indført et spisebånd på tværs af alle årgange, dette var det ønske flest forældre havde på 

strategidagen. 

Vi har fået en ny hjemmeside, vores visitkort til omverdenen og vores reklamesølje for skolen. 

En ledelsesrapport, hvor alle punkter nu er gennemført, her i blandt en ny tilsynsførende, Klaus 

Eusebius, i stedet for tidligere selvevaluering, hvilket har resulteret i en evaluering der holdes op 

mod de andre skole i vores kommune, her placerer Hindholm sig på en flot 5 plads, vel og mærke i 

toppen.   

 

Bygningsudvalg, har i samarbejde med skolen medarbejder gennemført en renovering af bygning A, 

gulv og lys, nye legehuse, nye stole og borde i flere af klasserne og sidst men ikke mindst en 

udvendig renovering af huset hvor Tove bor, tak til bygningsudvalget for alle de timer i har lagt i den 

forgagne periode.  

 



 

 

Sidste skud på stammen i vores strategiplan er nedsættelsen af en arbejdsgruppe der skal afsøge et 

nyt halbyggeri, ansøgninger, beliggenhed, finansiering, fundraising osv. meget mere om det til 

generalforsamlingen næste år. 

 

Tak til Anne Leonhard som har været en del af skolens bestyrelse de sidste mange år. 

 

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 2020. Regnskabet udviser et overskud på kr. 84.719,00.  

Skoler har sikret sig en god likviditet/egenkapital. 

Nøgletal: 

Egenkapitalen. 8.937 
Soliditetsgrad 46,1 
Gennemsnitselev 216,6 

 

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

Det vedtagne budget for 2021 blev gennemgået. Der er budgetteret med et underskud 
på kr. 359.590 i 2021. Årselever 214,00  

Der var i 2019 & 2020 også budgetteret med underskud, hvilket ikke er realiseret.  

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.  

Der var ingen spørgsmål til det vedtagne budget.   

 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 
- På valg er:  
- Anne Leonhard (ønsker ikke genvalg) 
- Kasper Jensen (ønsker genvalg) 
- Malene Nielsen (ønsker genvalg) 
- Jonas Andersen (ønsker genvalg) 

 



 

 

 

Følgende ønsker at stille op til bestyrelsen: 

Sabine Købmand-Parnes 

Sabine Købmand-Parnes indtræder i bestyrelsen, for en 2 årig periode.   

 

6. Valg af suppleanter 
 

På valg er: 

Betina Rylland (ønsker genvalg) 
Tania Ahrens (ønsker ikke genvalg) 
 
Suppleanter vælges for en periode på ét år. 

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

 
Betina Rylland vælges som 1. suppleant og Anne Leonhard som 2. suppleant. 
 
7. Indkomne forslag 

 

Ingen indkomne forslag 

 

8. Opfølgning på skolens strategiplan 
 

Orientering om hvilke punkter der vil blive arbejdet med i 2021/22. 

 
Flere deltagere på generalforsamlingen 
Trivsel – trivsel efter corona – et punkt der skal arbejdes med på alle 
klassetrin.  
Forældreindragelse – vi vil gerne have nogle forældre der er en del af 
skolen. Hvorfor er det godt at være en del af Hindholm. F.eks. 
arbejdsgrupper – forældreudvalg 
Åndehuller – finde nogle områder, hvor det er hyggeligt at være, f.eks. 
spise sin madpakke – mulighed for fordybelse.  
Forståelse af entreprenørskab – få skabt en forståelse af hvad ordet 
betyder – blive i stand til at forklare omverdenen, hvad vi mener. 
Inddragelse af elever, personale og forældre.  
 



 

 

Vi arbejder med de punkter hvor det pt. er muligt (covid-19) og søsætter 
løbende nye punkter, når det bliver en mulighed.  
 

9. Eventuelt 
 
- 

 


