
 

          
_______________________________________________________________________ 
 
Fraværende: Henrik Schlützen, Mogens Madsen, Preben Hansen 
 

1) Konstituering 
Bestyrelsen konstituerede sig med Lars Frederik Henningsen som formand, Hanne Jensen som 
næstformand, og økonomiudvalget bestående af Lars Frederik Henningsen, Hanne Jensen og 
Mogens Madsen 
 

2) Økonomi  - herunder gennemgang af halvårsrapport og regnskabsanalyse fra BDO-
revision. 
  
Halvårsregnskabet påvirkes på indtægtssiden af, at der er flere elever end budgetteret. Der er 
også ekstra udgifter, blandt andet 10. klasses lejrskole som blev forlænget af askeskyen.  
 
Af sammenligningen på økonomiområdet mellem 400 frie grundskoler lavet af vores revisions-
firma BDO fremgår blandt andet at vi på de fleste områder ligger på linje med skoler på vores 
størrelse. Skolepengene er lidt mindre, udgifterne til ejendomsområdet lidt større.   
 

3) Orientering fra økonomiudvalget 
Mogens Madsen har arbejdet med omlægning af vores kreditforeningslån. Tilsyneladende kan 
det give en årlig besparelse på omkring 60.000 kr. Desuden arbejdes med omlægning af et kon-
tant lån. Mogens Madsen, Helle Rasmussen og Jeanette Christiansen får mandat til at gøre sa-
gen færdig. 
 

4) Budget 2011 – tidsplan 
Den 29. september afholdes et møde i økonomiudvalget hvor budgettet forelægges. På grund 
af den varslede reduktion i statstilskuddet vil vi endvidere lave budgetter frem til år 2014. 
 

5) Hvilken form for eksternt tilsyn skal skolen vælge fremover?  
Fra skoleåret 2012-2013 skal skolen have en ny form for tilsyn. Enten en løsning, der ligner den 
nuværende, dog med en uddannet tilsynsførende, eller også skal skolen foretage en selvevalu-
ering efter en godkendt model.  
På næste møde diskuteres modellerne. 
 

6) Næstved Kommunes skolepolitik og konsekvenser for Hindholm Privatskole 
Punktet blev diskuteret og der er enighed om, at der ikke er ønske om at ændre de overordnede 
rammer for skolen. 
 

7) Årsmøde i Danmarks Privatskoleforening  
Hanne Jensen deltager. Hvis man ønsker at deltage i mødet skal man melde sig på kontoret 
senest onsdag den 8. september. 
 

8) Informations- og dialogmøder. 
Hanne Jensen, Lars Frederik Henningsen og Helle Rasmussen deltager mandag den 27. sep-
tember.  
 
9) Meddelelser 

• Elevtal 224. 
• MO orienterede om skolestarten – det er gået fint. 
• Multibanen er blevet indviet og eleverne har taget godt imod den. 
• Pergolaen er blevet lavet færdig. 

Hindholm Privatskole 
Referat af bestyrelsesmøde 

                            onsdag den 1. september 2010 kl. 19.00 



 
10) Eventuelt 
Næste møde er tirsdag den 26. oktober. 
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