
 

 

Referat bestyrelsesmøde 
Tirsdag, den 24. januar 2023 

 

 

Mødeleder: Jonas Andersen 

Afbud: Malene Nielsen, Sabine Købmand-Parnes, Anne Leonhard 

  

1. Meddelelser fra formanden 

- Kommentarer til fremsendte dagsorden. 

Ingen 

- Fremtidig mødeplan 2023/24. 

Bestyrelsesmødet i januar annulleres fremadrettet. Det lægges fremover i 

slutningen af februar, hvor årsregnskabet forventes færdig.   

2. Gennemgang og godkendelse af balance v/ Lotte Lock 

- Orientering fra LRL 

Balancen pr. 30. december 2022, foreligger endnu ikke endeligt. Der mangler 

bl.a. afregning af varme/el for 4 kvt. 2022. BDO revision kommer den 23. og 24. 

februar 2023 og reviderer.  

Restancer: kr. 17.602,75 – heraf aftale kr. 7.845,75   

Elevtal: 222 – pr. 24/1-2023. (Budgetteret elevtal – januar 2023 - 224) 

Tilgang: 0 

Afgang: 1  

3. Ledelsens orientering om skolens drift v/ Lotte Lund 

- Orientering fra LO 

2 elever har trukket sig fra den kommende Førskole, der er derfor 2 ledige 

pladser. 

Bent Lund kommer på næste bestyrelsesmøde og gennemgår Office 365 - 

Onedrive, så bestyrelsen får et samlet sted at gemme dokumenter. 

Vi indhenter tilbud på nyt alarmsystem. Det gamle er ved at være forældet.  



 

 

2 forældre har meldt sig til at være behjælpelig med opstart af ”Hindholm 
venner”. 

Der afholdes pt. MUS-samtaler med personalet. Gode samtaler. 

Der har været afholdt forældremøde, for alle ”Forældrerødder”. Fremmødet var 

desværre ikke så stort, men et godt og givende møde. 

Der har været afholdt terminsprøver for 9. kl. 

Der har været afholdt møde med Daniel, vedr. hjemmesiden. Hjemmesiden 

bliver opdateret med nye billeder mv. 

Der er afholdt eksamen i hjemkundskab. Flot resultat.    

Vi får besøg af arbejdstilsynet i løbet af de næste 6 måneder. Sikkerheds-

styrelsen kommer på besøg den 8. februar 2023.  

4. Ledelsens orientering om status på Strategiplan og handlepunkter 

- Orientering fra LO 

Det er fortsat åndehuller og belægning der afventer, vi venter på bedre vejr. Vi 

har haft kontakt til Torben Stenstrup vedr. ny / opdatering af strategiplanen – 

2025-2030. Torben Stenstrup sender et tilbud, som vi kan arbejde videre med.  

5. Bygningsudvalg  

- Skolekøkken. 

Der har været afholdt møde i bygningsudvalget vedr. skolekøkken. Der 

udfærdiges revideret tegninger / tilbudslister. Der indhentes tilbud på en samlet 

hovedentreprise og tilbud fra lokale håndværkere.  

- Parkering foran kontoret. 

Afventer. 

 

6. Økonomiudvalg 

- Prissætning af skolekøkken. 

Afventer til næste møde. 

 

 

 



 

 

7. Eventuelt 

- På valg til generalforsamlingen 2023: 

 Malene Nielsen 

 Kasper Jensen  

 Sabine Købmand-Parnes 

 Jonas Andersen 

 Holger Fingerhut – supp. 

 Anne Leonhard – supp.  

Kasper, Jonas og Holger vil gerne genopstille. Malene og Sabine spørges til 

næste møde. 

Til generalforsamlingen – husk præsentation af bestyrelsen mv. Hvordan får vi 

flere til generalforsamlingen? 

Hvordan bliver bestyrelsen mere synlig i forhold til forældre/personale? LO 

kommer med oplæg til næste bestyrelsesmøde.  

  

Hindholm, den         /        -2023 

 

__________________             _________________            _____________ 

Jonas Andersen                       Peter Schultz                  Malene Nielsen 

 

__________________         __________________            _____________ 

Kasper Jensen                       Mads Lilleskov Jensen            Niels Rask 

 

__________________   

Sabine Købmand-Parnes 

 

   


