
 

 

Referat bestyrelsesmøde 
Tirsdag, den 13. december 2022 

 

 

Mødeleder: Jonas Andersen 

Afbud:  

  

1. Meddelelser fra formanden 

- Kommentarer til fremsendte dagsorden 

Ingen kommentarer  

2. Gennemgang og godkendelse af balance v/ Lotte Lock 

- Gennemgang af månedsbalance 

- Herunder status på debitorliste & elevtal  

Balancen pr. 30. november 2022, udviser et overskud på kr. 57.001,01 før 

feriepengeforpligtigelser.    

Restancer: kr. 5.876,50 – heraf aftale kr. 0,00.   

Elevtal: 223 – pr. 13/12-2022. (Budgetteret elevtal 226) 

Tilgang: 2 

Afgang: 4  

- Gennemgang af budget for 2023 

Udkast til budget 2023, udviser et underskud på kr. 112.568,00. Der er 

budgetteret med et årselevtal på 228,9, som er det elevtal der er regnet med i 

det 10-årige budget (229,4). Der er budgetteret med forhøjet udgifter til fjern-

varme og el, jf. faktiske udgifter / varslet prisstigninger. Der er derudover 

budgetteret med ekstra lærerlønninger/støtteperson. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Forventet overskud jf. 10-årige budget kr. 290.341 

Budget 2023, med et underskud på kr. 112.568,00, er godkendt af en 

enstemmig bestyrelse. 

3. Ledelsens orientering om skolens drift v/ Lotte Lund 

- Orientering fra LO 

Der er afholdt juleklippedag / Luciadag 

Projektuge afholdt i 7. - 9. klasse 

Træfældning af beplantning ved sportspladsen 

 

4. Ledelsens orientering om status på Strategiplan og handlepunkter 

- Orientering fra LO 

Afventer bedre vejr til at lægge fliser ved bygning E 

5. Bygningsudvalg  

- Status på projekt skolekøkken. 

Bygningsudvalg - der er fremsendt udkast til skitse på skolekøkken med 8 

arbejdsstationer. Alt skal rives ud og der skal startes helt forfra. 

Bygningsudvalget m.fl., arbejder videre med skitsen.  

Pigetoilet i bygning A, er færdigrenoveret 

Belysning / ændring til LED i bygning F - afventer levering. 

6. Økonomiudvalg 

- Budget 2023 – (se punkt 2) 

- Finansiering af skolekøkken 

Skolekøkkenet finansieres for egne likviditet.  

 

 

 

 



 

 

7. Eventuelt 

Der sendes nyhedsbrev ud inden jul  

    

 

Hindholm, den         /        -2022 

 

__________________             _________________            _____________ 

Jonas Andersen                       Peter Schultz                  Malene Nielsen 

 

__________________         __________________            _____________ 

Kasper Jensen                       Mads Lilleskov Jensen            Niels Rask 

 

__________________   

Sabine Købmand-Parnes 

 


