Hindholm Privatskole

Referat bestyrelsesmøde
Tirsdag, den 8. marts 2022

Mødeleder: Lars Børsting
Afbud: Betina Rylland, Kasper Nielsen, Sabine Købmand-Parnes, Anne Leonhard

1.Underskrift af referat
Referat fra 25. januar 2022 underskrevet.

2.Meddelelser fra formanden
-kommentarer til fremsendte dagsorden
-input til formandens beretning
Ingen kommentar.

3.Gennemgang og godkendelse af balance v/ Lotte Lock
-gennemgang af endeligt årsregnskab og budget 2022.
-gennemgang af månedsbalance
-herunder status på debitorliste & elevtal
Årsregnskabet for 2021 er revideret og udviser et overskud på kr. 280.993,00.
Balancen pr. 31. januar 2022, udviser et overskud på kr. 2.238,64 før
feriepengeforpligtigelser.

Restancer: kr. 16.545,77 – heraf aftale kr. 9.992,16.
Elevtal: 226 – pr. 8 / 3- 2022.
Tilgang: 0
Afgang: 1

4.Godkendelse af udkast, indkaldelse til generalforsamling
-vedhæftet
Udkast til indkaldelse til generalforsamling, godkendt. Det forsøges at finde forældre,
som er interesseret i at stille op, til bestyrelsen.
Indkaldelsen sendes ud, senest den 18. marts 2022, på ForældreIntra.
.
5.Ledelsens orientering om skolens drift v/ Lotte Lund
-orientering fra LO
-Covid 19 status, for sidste gang
I forbindelse med Arbejdstilsynets besøg, kontakter vi et eksternt firma, som kan være
behjælpelig med ”registrering af kemikalier”.
Tilsynsførende kommer på besøg 18. marts 2022
Vi har nu fået prøveadgang til Skolestyrken. Det ser rigtig fornuftigt ud og der indgås en
aftale, som påbegyndes efter sommerferien.
Alle restriktioner vedr. Covid-19 frafaldt pr.31. januar 2022 på skoleområdet. Vi
opstartede dog først morgensang efter vinterferien. Der rengøres fortsat ekstra.
Der er reduceret i prøvefagene for 9. klasse. Sidste skoledag er rykket til 31. maj 2022.
Mundtlige prøver ligger i perioden 2. til 17. juni 2022.
Orientering - opjustering af personale i indskolingen, primært børnehaveklassen – 30
timers pædagogmedhjælper, opstart august 2022.

Personale - Generel orientering omkring skolens personale.

6.Ledelsens orientering om status på Strategiplan og handlepunkter
-orientering fra LL
-gennemgang af handlepunkter for 2022, fremlægges på GF
Sammendrag af forældremødet for ”forældrerødder”, efteråret 2021, er lagt på
ForældreIntra.

7.Bygningsudvalg

-gennemgang af projekter til budget 2022, fremlægges på GF
Der har været afholdt møde i bygningsudvalget den 6. feb. 2022. Bygningsudvalget
ønsker følgende på budget 2022.
Renovering af pigetoiletterne i bygning A – forventet pris kr. 100.000
Kloakproblemer i 0. kl. – udbedres – forventet pris kr. 10.000
Asfaltering / fliser ved adm. bygningen – forventet pris kr. 50.000.
Åndehuller – bygning E – forventet pris kr. 130.000

Ovenstående bevilges i budget 2022.
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