Referat
Forældrekredsmøde
afholdt på
Hindholm Privatskole
onsdag den 28.april 2010

1.Valg af dirigent og stemmetællere
Hans Sejersbøl valgt som dirigent.
Lene Lykke og Jeanette Mølsted blev valgt som stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning
Bestyrelsesformand Lars Frederik Henningsen aflagde beretning om bestyrelsens arbejde
i 2009-2010. Beretningen vedlægges referatet og lægges på skolens hjemmeside.
Efterfølgende kort drøftelse af beretning, omkring det at være ambassadør for skolen.
Beretningen godkendt.
3. Årsregnskab
Jeanette Mølsted fremlagde på bestyrelsens vegne det reviderede og godkendte
regnskab. Ingen bemærkninger fra revisor. Regnskabet i balance.
Regnskabet godkendt.
4. Fremlæggelse af budget
Jeanette Mølsted gennemgik budgettet for 2010. Budgettet er snævert med et årsresultat
på kr.15.400
Budgettet godkendt.
Mogens Olesen kommenterede, at det snævre budget skyldes nedgang i elevtal. Der
mangler elever i kommende børnehaveklasse og kommende 10. klasse.
Der er venteliste til næstkommende års børnehaveklasser. Bestyrelsen har nedsat et
udvalg, der skal arbejde med Hindholm Privatskoles profilering i fremtiden.
5.Valg af bestyrelsesmedlemmer
Der blev valgt 2 bestyrelsesmedlemmer:
Jan Ballegård
Preben Hansen
6.Valg af suppleanter
Der blev valgt 2 suppleanter:
1. suppleant: Henrik S. Schlünzen
2.suppleant:Peter Dam

7.Tilsynsførende aflægger beretning
Poul Schelde Hansen orienterede om tilsynsopgaven og sine mange besøg på skolen i
årets løb. Bemærker den høje faglighed og den gode atmosfære på skolen blandt elever
og ansatte. Udtrykker stor tilfredshed med skolens samlede undervisningstilbud og driften
af skolen.
Poul Schelde Hansen orienterede om nye krav til tilsynsførende. Skolebestyrelsen skal
tage stilling til tilsynsordning.
Beretning om tilsyn vedlægges referatet og lægges på skolens hjemmeside.
Beretning om tilsyn godkendt.
8. Indkomne forslag
Ingen
9. Eventuelt
Mette Jensen: Referaterne fra bestyrelsesmøderne bør være mere informerende.
Det vil bestyrelsen fremover være opmærksom på.
Mette Jensen spørger til opsigelse af en lærer samtidig med, at der fortsat er ansat
vikarer.
Mogens Olesen forklarer, at vikarer går ind og dækker tilfældigt opståede vikartimer og
planlagte vikartimer, som jo ikke udgør et helt lærerskema. Desuden skal der tages
hensyn til fagkombinationerne.
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