
 

 

Hindholm Privatskole 

Referat bestyrelsesmøde 

Tirsdag, den 7. september 2021 
 

Mødeleder: Lars Børsting 

Afbud: Betina Rylland, Anne Leonhard 

 

1. Underskrift af referat 

 Referat fra 11. juni 2021, underskrevet. 

 

2. Meddelelser fra formanden 

-kommentarer til fremsendte dagsorden  

Punkt 6 udskydes til næste møde i november 2021. 

Rigtig fint arrangement i forbindelse med Lottes jubilæum.  
 
Anja Damgaard udtræder efter eget ønske af bestyrelsen. I bestyrelsen indtræder 

i stedet suppleant, Betina Rylland.  

Konstituering af bestyrelsen: 

Formand: Lars Børsting 

Næstformand/Ansættelsesudvalg vælges/nedsættes på kommende 

bestyrelsesmøde.  

Økonomiudvalg: Lars Børsting & Michael Lykkegaard  

3. Gennemgang og godkendelse af balance v/ Lotte Lock 

-gennemgang af månedsbalance 

-herunder status på debitorliste & elevtal 

-feriepenge indbetaling   

Balancen pr. 30. juni 2021, udviser et overskud på kr. 53.562,13 før feriepenge-

forpligtigelser. Vi har modtaget et ekstraordinært tilskud fra 

Undervisningsministeriet, til ekstra indsats vedr. rengøring, gældende for 3. 

kvartal 2021 – kr. 23.568. Ekstraordinære tilskud udgør pr. 30. juni 2021 i alt kr. 

108.476,00.  

Restancer: kr. 22.023,61 – heraf aftale kr. 13.019,61.   

Elevtal: 226 – pr. 7/9-2021. Budgetteret elevtal pr. 5. september 2021 – 221. 

Tilgang: 6  



 

 

Afgang: 1  

 

Pr. 2. september 2021, er skolens forpligtigelser, vedr. indefrosne feriepenge indfriet. Beløbet 

er hensat i 2020.  

 

4. Ledelsens orientering om skolens drift v/ Lotte Lund 

-orientering fra Lotte Lund 
 

 Opskrevet på venteliste: 14 siden 1. august 2021 til kommende årgange 

 God opstart på skoleåret i alle klasser.  
 Lotte Lund deltager i efterårets forældremøder. Dels for at se hvordan 

entreprenørskab præsenteres på forældremøderne, dels for at indbyde alle 
forældrerødder til møde, d. 2. november. 

 Velkomstfest gik rigtig godt. Af nød havde vi fravalgt spisning i år, men det 
viste sig at være en god ide.  

 Infomøde med førskole torsdag d. 9.9. 
 Der har været et uheld ved indkørslen til P-pladsen/Hindholmvej. Der skete 

kun materiel skade. I samarbejde med Tjørnehuset, arbejder vi på at få, 
Center for Trafik og Ejendomme – Næstved kommune, i dialog.   
 

 Personale 
 

Generel orientering omkring skolens personale. 
 
-Covid 19 status 
 
Nye retningslinjer pr. 6. september. Nære kontakter sendes hjem til test, men må 
komme igen mens der afventes svar. Skal testes igen på 4. og 6. dagen. Eleven 
skal kun blive hjemme hvis der er symptomer på covid19. Vi fortsætter med 
håndvask, afspritning mv. 
 

5. Ledelsens orientering om status på Strategiplan og handlepunkter 

-orientering fra Lotte Lund 

 

 Lærerne har afholdt pædagogisk dag, hvor vi drøftede implementering af 

entreprenørskab, i alle fag på alle klassetrin. Alle årsplaner indeholder et 

eller flere emner, hvor entreprenørskab indgår. 

 Præsentation af bestyrelsesmedlemmer i kommende nyhedsbreve.  

 Lotte Lund samler alle nye klasserødder til et fælles møde 2. november 

2021. Formålet er at finde på nye måder, vi kan bruge hinanden på.  

 

-nye ringetider, skolebus samt optimering af skoletilbud. 

 



 

 

 Pr. 27. september 2021 ændres ringetiderne. Skoledagen begynder kl. 

8:00, sidste frikvarter afkortes med 5 minutter og dagen forlænges med 5 

minutter. Dette for at tilgodese elever der kommer med bus fra henholdsvis 

Næstved og Hyllinge. Det drejer sig om omtrent 40 børn. De nye ringetider 

bliver præsenteret i nyhedsbrevet, uge 37.  

6. Status på projektet fremtidens klub på Hindholm  

 -forankring i strategien, hvad skal klubben kunne 

 Punktet udskydes til næste bestyrelsesmøde. 

7. Bygningsudvalg  

 -status, hal, ejendomsgennemgang  

 Fugearbejdet er færdigt på bygning C. Resultatet er blevet rigtig godt.  

8. Økonomiudvalget  

-forberedelse af budget for 2022 

 Der afholdes møde i økonomiudvalget, den 21. september 2021.  

9. Eventuel 

 -  

 

Hindholm, den         /        -2021 

 

__________________             _________________                _______________ 

Lars Børsting                         Jonas Andersen                         Malene Nielsen 

 

________________         __________________                  _______________ 

Michael Lykkegaard                   Kasper Jensen                           Betina Rylland 

  

__________________   

Sabine Købmand-Parnes 

 

 

 

 


