
 

 

Hindholm Privatskole 

Referat bestyrelsesmøde 
Tirsdag, den 6. september 2022 

 
 

Mødeleder: Jonas Andersen 

Afbud: Anne Leonhard 

 

1.Underskrift af referat 

Referat fra 9. juni 2022 underskrevet. 

 

2.Meddelelser fra formanden 

- kommentarer til fremsendte dagsorden 

Referat underskrives fremadrettet ved bestyrelsesmødets afslutning. 

  

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) 

Forretningsorden ajourført med nye bestyrelsesmedlemmer og underskrevet.  

Balancen pr. 30. juni 2022, udviser et overskud på kr. 94.613,54 før feriepenge-

forpligtigelser.    

Restancer: kr. 20.814,15 – heraf aftale kr. 8.400,66.   

Elevtal: 226 – pr. 5/9- 2022. (Budgetteret elevtal 226) 

Tilgang: 4 

Afgang: 9  

4.Ledelsens orientering om skolens drift v/ Lotte Lund 

-orientering fra LO 



 

 

• Velkomstfest 
Stort fremmøde. Det fungerer langt bedre uden bespisning.  

• Info-møde, vedr. kommende Førskole i morgen aften. Der er ca. 20 
tilmeldte. 

• Vandskade kælder byg. D. 
• Betaling P-plads 

Torben er blevet kontaktet af en fra fonden der ejer efterskolen. De vil 

angiveligt have kr. 69.000 pr. år, i leje for P-pladsen. Vi har ikke hørt 

yderligere.  

• Betaling 9. klasse 
Vi oplever, at det kan være vanskeligt at inddrive sidste skolepenge-

betaling i 9. klasse, som forfalder i juli – når eleverne er færdige på 

skolen. Vi foreslår derfor, at skolepengebetalingen for 9. klasse løber 

over 11 måneder. Det vil give en månedlig forhøjelse på ca. kr. 140,-.  

Beslutning: der opkræves fremadrettet skolepenge i 11 måneder 
for 9. kl. 

• Tilsynsførende 
Niels Christian Buck er ny tilsynsførende. Tidligere forstander på Forlev 

Friskole. Han har været på besøg på skolen. Det tegner til et fint 

samarbejde. 

• Undersøgelse, morgen-SFO 
Som lovet på generalforsamlingen i april, har vi undersøgt behovet for 

morgen-sfo for mellemtrin og udskoling. Der var 7 elever der har 

tilkendegivet et behov, de fem hver dag. Ikke nok til at vi udvider med 

morgen-sfo. Som tidligere vil vi fortsat lave individuelle aftaler. 

• Evaluering naturfag 
Som privat grundskole, der bekender sig til fælles mål, skal vi løbende 

evaluerer vores undervisning mv. det bliver i et 3-årigt loop, begyndende 

med naturfagene. Vi ser på fagene hele vejen rundt – karakterer, lokaler, 

materialer, lærerfaglighed mv. og laver eventuelle justeringer. 

• Årsmøde Privatskoleforeningen 28.- 29. oktober 2022 
på Nyborg Strand – nogen der vil med?  

Invitation fremsendes. 

• Nye billeder/video til hjemmesiden. Foto af bestyrelsen? 

Personale - Generel orientering omkring skolens personale. 

 

5.Ledelsens orientering om status på Strategiplan og handlepunkter 

-orientering fra LO 



 

 

Der arbejdes fortsat med åndehuller nede bag bygning E. 

På kommende lærermøde, gennemgår lærerne de punkter de ønsker i spil til 

næste års budget. 

Til kommende bestyrelsesmøde læses op på hvilke punkter der skal være i spil 

til næste års budget. 

 

6.Drøftelse af de forskellige udvalg 

-Opsamling efter konstituering. 

Holger Fingerhut deltager fremadrettet i bygningsudvalget. 

  

7. Bygningsudvalg  

-status igangværende projekter. 

Der aftales møde i bygningsudvalget snarest muligt. Malene fremsender forslag 

til mødedato til udvalget.  

 

8. Eventuelt 

Sikker skolevej – spørgeskema fra Næstved kommune udfyldt og returneret. 

 

Hindholm, den         /        -2022 

 

__________________             _________________               ______________ 

Jonas Andersen                       Peter Schultz  Malene Nielsen 

 

________________         __________________               ______________ 

Kasper Jensen                       Mads Lilleskov Jensen  Niels Rask 

 

__________________   

Sabine Købmand-Parnes 



 

 

    


