Hindholm Privatskole

Referat bestyrelsesmøde
Tirsdag, den 26. oktober 2021

Mødeleder: Lars Børsting
Afbud: Betina Rylland, Anne Leonhard

Dagsorden

1. Underskrift af referat
Referat fra 7. september 2021 underskrevet.
2. Meddelelser fra formanden
-kommentarer til fremsendte dagsorden
Konst. af bestyrelsen
Næstformand: Jonas Andersen
Ansættelsesudvalg: Lars Børsting – Sabine Købmand-Parnes
3. Status på projektet fremtidens klub på Hindholm v/ Hanne og Mette
-forankring i strategien, hvad skal klubben kunne
Besigtigelse af klubbens nye lokaler. Klubben ønsker en bevilling, på ca. kr.
60.000, til yderligere aktiviteter, f.eks. ture ud af huset, spillerum, sunde måltider,
mulighed for at benytte de mange udeområder, omkring skolen / lokalområdet.
Det ønskede beløb indregnes i budget 2022.
4. Gennemgang og godkendelse af balance v/ Lotte Lock
-gennemgang af månedsbalance
-herunder status på debitorliste & elevtal
Balancen pr. 30. september 2021, udviser et overskud på kr. 92.859,54 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. september 2021 i
alt kr.154.156,00.
Restancer: kr. 25.924,86 – heraf aftale kr. 11.487,11.
Elevtal: 225 – pr. 26/10-2021.
Tilgang: 4
Afgang: 5
5. Ledelsens orientering om skolens drift v/ Lotte Lund
-orientering fra LL
-Covid-19 status
•
•

2. trivselsdag afholdt – det er nogle gode dage.
Fælles forældrerådsmøde d. 2/11-2021

Personale:
Generel orientering omkring skolens personale.

Covid19:
•
•
•
•

Punktet udfases og vil fremover indgå under orientering.
Vaske ved cykelskure fjernes ved årsskiftet. Vi arbejder på at beholde vaske i
en eller anden form ved bygning A.
Der opfordres stadig til god håndhygiejne, sprit benyttes primært af forældre
og udskoling.
Test fra 3.-9. klasse fortsætter en gang om ugen, foreløbig frem til 1. januar
2022.

6. Ledelsens orientering om status på Strategiplan og handlepunkter
-orientering fra LO
7. Økonomiudvalget
-fremlæggelse og drøftelse af budget for 2022
Udkast til budget 2022 gennemgået. Der er budgetteret med 226,8 årselever. Der
arbejdes videre, med det foreløbige udkast, til endelig godkendelse på bestyrelsesmødet, den 14. december 2021.

8. Bygningsudvalg
-fremlæggelse og drøftelse af ønsker til budget 2022
Bygningsudvalget indhenter diverse tilbud, til kommende bestyrelsesmøde, den
14. december 2021.
9. Eventuel
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