Hindholm Privatskole

Referat bestyrelsesmøde
Tirsdag, den 25. januar 2022

Mødeleder: Lars Børsting
Afbud: Betina Rylland, Malene Nielsen, Michael Lykkegaard, Anne Leonhard

1. Underskrift af referat
Referat fra 26. oktober 2021 underskrevet.

2. Meddelelser fra formanden
-kommentarer til fremsendte dagsorden
- ingen kommentarer
-afklaring omkring bestyrelsesmedlemmer til Generalforsamlingen
Bestyrelsen må meget gerne være behjælpelig med at finde ”emner” til nye
bestyrelsesmedlemmer – der er 3 medlemmer på valg i 2022 + suppleanter.
-afklaring af væsentlige punkter til Generalforsamlingen
Der udarbejdes udkast til dagsorden til næste bestyrelsesmøde

3. Gennemgang og godkendelse af balance v/ Lotte Lock

-gennemgang af månedsbalance
-herunder status på debitorliste & elevtal
Tilset at reelle ejer hos Erhvervsstyrelsen er ajourført (bilag vedlagt).
Gennemgang af råbalance pr. 31/12-2021. som danner grundlag for
årsregnskabet for 2021 blev gennemgået i hovedtal. Balancen udviser
overskud. BDO revision kommer den 24. og 25. februar 2022 og reviderer.

Restancer: kr. 23.739,72 – heraf aftale kr. 12.782,45.
Konstateret tab kr. 5.159,45, hvoraf kr. 1.746,95 er hensat tidligere,
afskrives i 2021.

Elevtal: 227 – pr. 1 / 2- 2022.
Tilgang: 5
Afgang: 3

4. Ledelsens orientering om skolens drift v/ Lotte Lund
-orientering fra LL
5 nye elever fordelt på forskellige årgange.
Der er iværksat trivselsforløb i 8. klasse med Joan Flak.
Skolestyrken er et skoletrivselsprogram – et fælles fundament til at arbejde
med trivsel og mobning. Det er bl.a. lovkrav at lave trivselsmålinger.
Ensartethed i det praktiske arbejde, så alle medarbejdere, arbejder ud fra det
samme udgangspunkt. En konsulent fra Skolestyrken kommer og gennemgår
deres produkt. Der træffes derefter endelig beslutning, om vi indgår en aftale
med Skolestyrken.
Arbejdstilsynet har været på uanmeldt besøg. Der skal laves registrering af alle
kemikalier – sikkerhedsuddannelse af ledelsen, samt ophæng af ledninger i alle
klasselokaler.

”Besøg” af elever fra Hjortholm. Nogle af vores elever har følt sig truet af dem.
Vi har været i dialog med Hjortholm og de har lovet at få løst udfordringen.
-Covid 19 status
Efter 31. januar 2022, forventes det, at alle restriktioner ophæves.

5. Ledelsens orientering om status på Strategiplan og handlepunkter
-orientering fra LL

-status på fremtidens klub

Der er flere af lokalerne i ”klubben” der nu er blevet ryddet der skal nu indkøbes
møbler.

-status på åndehuller
Område foran bygning B
”Åndehuller” – mulighed for at benytte faciliteterne både i frikvartererne og i
undervisningen. Det er tilsigtet, at det skal være ”næsten” vedligeholdelsesfrit.

Område bag bygning E
Lægge fliser på hele området – opsætte bord/bænke sæt. Forbeholde området
for udskolingen.
Prisoverslag – ca. kr. 205.000
-”forældrerødder” og Generalforsamling.
Der blev 2. november 2021 afholdt møde med alle ”Forældrerødder”. Der blev
bl.a. drøftet, forældremøder og en idefolder. Ønske om, at forældrerødderne
hjælper med til at alle klasser er repræsenteret på generalforsamlingen og er
behjælpelig med at byde nye forældre/elever velkommen. Der afholdes møde
igen næste skoleår
6. Drøftelse af den videre proces om Halbyggeri Hindholm

-for at gennemfører en vedligeholdelsesplan, skal vi have afklaring omkring
dette projekt.
Vi har været i dialog med Torben Steenstrup, Foreningsudviklerne, for hvordan
vi kommer videre med halbyggeriet og Fundraising.
Der skal indgås driftsaftaler, såfremt vi skal søge ”LAK midler”, og faciliteterne
skal tilpasses dem, vi indgår driftsaftaler med.
Meget økonomi at binde i et byggeri. Kan låse mulighederne for at disponere til
andre aktiviteter.
Byggeri er pt. blevet væsentligt dyrere, med de priser der er på byggematerialer.
Budgettere med udgiften til, at transportere eleverne til de nærliggende haller,
kunne være et alternativ til et byggeri.
7. Bygningsudvalg
-fremlæggelse af projekter til budget 2022
Der har været møde i bygningsudvalget.
Følgende blev gennemgået.

Bygning A
Modtaget tilbud på renovering af toiletterne i bygning A – nye skillevægge –
toiletter/håndvaske mv.– ca. kr. 323.000.
Gulvbelægning på trappen til kælderen.
Stejl trappe i bygning A – mulighed for ændringer.

Bygning B
Forbedringer udsat, grundet evt. halbyggeri.
Der er opsat varmepumpe i december 2021.

Til næste bestyrelsesmøde, kommer bygningsudvalget med prisoverslag til de
projekter/renoveringer, som ønskes gennemført i 2022.
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