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Hindholm Privatskole 

Referat bestyrelsesmøde 
Tirsdag, den 4. maj 2021 

 

 

 

Mødeleder: Lars Børsting 

Afbud: Betina Rylland, Anne Leonhard, Kasper Jensen 

 

1. Underskrift af referat 

Referat fra 9. marts 2021 underskrevet. 

 

2. Meddelelser fra formanden 

-kommentarer til fremsendte dagsorden 

 - ingen 

-opfølgning på generalforsamlingen 

Ønsker fremadrettet at nye bestyrelsesmedlemmer bliver inviteret med på førstkommende 
bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. 

Evt. mulighed for at deltage digitalt fremadrettet, selv om generalforsamlingen bliver 
afholdt fysisk.  

-25 år jubilæum 1/8 – reception og fest 13/8 

Lotte Lund har 25-års jubilæum pr. 1. august 2021. Der planlægges afholdelse af 
reception mv., pr. 13. august 2021.     

 

3. Gennemgang af månedsbalance v/ Lotte Lock 

 -herunder status på debitorliste  

Balancen pr. 31. marts 2021, udviser et underskud på kr. 65.071,24 før feriepenge-
forpligtigelser. Vi har modtaget et ekstraordinært tilskud fra Undervisningsministeriet, til 
ekstra indsats vedr. rengøring, gældende for 1. kvartal 2021.   

Restancer: kr. 10.572,95 – heraf aftale kr. 3.676,95.   

Elevtal: 246 incl. førskolen (Førskole - 22 elever) pr. 4/5-2021.  
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Tilgang: 5 

Afgang: 0 (3 udmeldinger inden sommerferien) 

Budgetteret elevtal, maj 2021 (godkendt budget): 222 

 

4. Ledelsens orientering om skolens drift 

-orientering fra LO 

- Anne Pernille har testet elever for ordblindhed. Vi har pt. 26 ordblinde elever på 
skolen. Ca. 10 mere end landsgennemsnittet. 

- Førskolen er startet rigtig fint op. Stor tilfredshed fra forældrene og eleverne virker 
også glade😊 

- Pt. afgangsprøver i 9. klasse. Eleverne i 9. klasse har sidste skoledag d. 4. juni. Vi 
sørger for et eller andet arrangement – som vi nu må. Dimission d. 22. juni, som vi 
forventer at afholde helt almindeligt.  

- Årets to sidste lejrskoler er nu aflyst. Nyvang 4. kl. og Svenstup 6. kl. 
- Årets telttur – vi afventer retningslinjerne.  
- Fagfordelingen er på plads. Vi arbejder videre med opgaver og skema. Vi 

planlægger næste skoleår, som et helt almindeligt skoleår, altså uden corona. Så 
må vi justere hen ad vejen. 

- Igen kan vi sige, at ALLE bidrager så flot til at få alting til at falde på plads i en svær 
tid. 
 

Personale 

- Der ansat 3 faste vikarer og 1 i løsdrift i SFO´en, så vi fortsat kan imødekomme 
kravet om zone-inddeling.  

- Generel orientering omkring skolens personale 
 

Covid19 – status 

- Vi har haft to elever med konstateret corona. I begge tilfælde var eleverne hjemme i 
forvejen, så det havde ingen betydning i forhold til resten af klassen/lærerne. 

- Vi har haft en lille håndfuld personaler, der har været hjemme som nære kontakter.  
 

 

5. Status på strategiplan og Handlepunkter 

-orientering fra LO 

Der arbejdes pt. videre med ”åndehuller”/muligheder for at sidde ude. På kommende 
lærermøde, 2. juni 2021, aftales det hvilke handlepunkter, der fremadrettet skal arbejdes 
videre med.  
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6. Konstituering af bestyrelsen   

-formand/næstformand  

Formand: Anja Damgaard   

Næstformand: Lars Børsting 

Gældende pr. 1. august 2021 

 

7. Nedsættelse af udvalg 

-Økonomi-, ansættelse-, bygningsudvalg 

-Hal/fundraising udvalg og Støtteforening for Hindholm  

 

Økonomiudvalg: Anja Damgaard & Lars Børsting 

Ansættelsesudvalg: Anja Damgaard & Sabine Købmand-Parnes 

Bygningsudvalg: Malene Nielsen & Jonas Andersen 

Hal/fundraising: Lars Børsting & Jonas Andersen 

Støtteforeningen for Hindholm: Michael Lykkegaard & Sabine Købmand-Parnes 

Gældende pr. 1. august 2021 

 

8. Godkendelse af mødedatoer for 2021/2022 

Tirsdag d. 7. september 2021 kl. 19.00 – 22.00 - Ordinært møde 
Tirsdag d. 26. oktober 2021 kl..19.00 – 22.00 - Ordinært møde, budget, strategi  
Tirsdag d. 14. december 2021 kl. 18.00 – 22.00 - Ordinært møde, juleafslutning 
Tirsdag d. 25. januar 2022 kl. 19.00 – 22.00 - Ordinært møde, årsregnskab 

Tirsdag d. 8. marts 2022  kl. 19.00 – 22.00 - Ordinært møde, generalforsamling  

Onsdag d. 20. april 2022 kl. 19.00 – 22.00 - Generalforsamling  
Tirsdag d. 3. maj 2022  kl. 19.00 – 22.00 - Ordinært møde, konstituering 
Fredag d. 10. juni 2022  kl. 18.00 - ? -         Ordinært møde, sommerafslutning 
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9. Eventuelt 

-  

 

Hindholm, den         /        -2021 

 

__________________             _________________                _______________ 

Lars Børsting                         Anne Leonhard                         Anja Damgaard 

 

________________         __________________                  _______________ 

Michael Lykkegaard                   Kasper Jensen                           Malene Nielsen 

  

__________________   

Jonas Andersen 

  


