Hindholm Privatskole

Referat bestyrelsesmøde
Tirsdag, den 3. maj 2022

Mødeleder: Lars Børsting
Afbud: Michael Lykkegaard, Betina Rylland, Anne Leonhard, Malene Nielsen
Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer mv.

1.Underskrift af referat
Referat fra 8. marts 2022 underskrevet.

2.Meddelelser fra formanden
-kommentarer til fremsendte dagsorden
Bestyrelsesmødet fredag, den 10. juni 2022, ændres til torsdag, den 9. juni
2022, kl. 18.00
-opfølgning på generalforsamlingen
Bedre præsentation af forældre, der ønsker at blive valgt ind i bestyrelsen.

3.Gennemgang af månedsbalance v/ Lotte Lock
-herunder status på debitorliste
-gennemgang og udlevering af 10-årigt budget til nye medlemmer.
Det 10-årige budget blev udfærdiget i efteråret 2018. Budgettet bruges primært
som styreværktøj. Elevtallet i det 10-årigt budget, passer med det faktuelle
elevtal pr. d.d.

Balancen pr. 31. marts 2022, udviser et overskud på kr. 220.456,14 før
feriepengeforpligtigelser.
Restancer: kr. 16.103,41 – heraf aftale kr. 7.110,66.
Elevtal: 228 – pr. 3/5- 2022.
Tilgang: 2
Afgang: 0

4.Ledelsens orientering om skolens drift
-orientering fra LL
Fuld gang i næste skoleårs planlægning. Vi har næsten ansat en lærer i en 70100% stilling i et årsvikariat.
Vi afholder samtaler til pædagogisk medhjælper i 0. klasse d. 1. juni.
Fagtek er i gang med den kemiske risikovurdering. Forventes færdig i denne
uge. Dermed er alle påbud efterlevet.
Skriftlige prøver godt i gang.
6. klasse har været på lejrskole på Dybsø naturskole – god tur.
3. klasse på tur til Lejre i dag.
Orientering om skoleplanen for kommende skoleår.

5.Status på strategiplan og handlepunkter
-orientering fra LL
Intet nyt

6.Gennemgang af følgende dokumenter for nye bestyrelsesmedlemmer
-Strategiplan for Hindholm med handlingsplan og arbejdsguide
-Vedtægter og forretningsorden for Hindholm
-Kodeks for godt bestyrelsesarbejde
Strategiplanen er skolens ”køreplan”. Det anbefales at gennemlæse
arbejdsguiden. Strategiplanen skal opdateres senest i 2025.
Forretningsordenen tiltrædes af samtlige bestyrelsesmedlemmer og indeholder
bl.a., punkt vedr. tavshedspligt.

7.Kommende konstituering af bestyrelsen
-beskrivelse af poster og udvalg, styrker og kompetencer.
Bestyrelsen skal konstituere sig på først kommende bestyrelsesmøde efter
sommerferien. Det er bl.a. bestyrelsesformandens ansvar, at der udsendes
dagsorden til bestyrelsesmøderne og generalforsamlingen.

8.Nedsættelse af nye udvalg
-Økonomi-, ansættelse-, bygningsudvalg
Udvalgene består som oftest af 2 bestyrelsesmedlemmer. Udvalgene er
arbejdsudvalg. Der stemmes ikke i udvalgene. Skal der stemmes, er det på
bestyrelsesmøderne.
- Støtteforening for Hindholm
Støtteforeningen har mulighed for at lave forskellige aktiviteter omkring/på
skolen, f.eks., forplejningen til Velkomstfesten.

9.Godkendelse af mødedatoer for 2022/2023
-vedhæftet

Forslag til kommende mødedatoer præsenteret. Mødedatoerne fastlægges
endeligt, på næste bestyrelsesmøde.

10.Eventuelt
Tilmelding til næste bestyrelsesmøde, grundet spisning.
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