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Fraværende: Hanne Jensen 
 
 
1) Økonomi  
Restancer omkring 9000 kr.  
 
 
2) Orientering om div. Låneomlægninger 
Der foretages en låneomlægning af det eksisterende realkreditlån i Realkredit Danmark med en 
hovedstol på 7,5 mio. kr. med nyt 4 % kontantlån, hovedstol 7.128.000 med løbetid 30 år. Det 
nye lån kurssikres.  
Kreditten i Danske Bank forhøjes med 1 mio. kr., hvorefter banken indfrier et lån som pt. er i 
Sparekassen Sjælland  
 
 
3) Orientering fra Danmark Privatskoleforenings informationsmøde den 27. september 
Kurt Ernts holdt et indlæg der især handlede om koblingsprocenten til Folkeskolen. Dernæst var 
der brainstorm i grupper for at finde ideer til at imødegå besparelserne. Vi blev bekræftede i, at 
vi gør det rigtige.  
 
 
4) Orientering om SFO-en. Kennet Egegaard deltager i dette punkt 
74 ud af 80 børn i de første 4 klasser er i SFO-en, og desuden er 12 børn fra 4. klasse med i 
klubben. 
Kennet orienterede om personalesituationen og økonomien.  
 
 
5) Optagelse af børnehavebørn i SFO fra 1. april. 
I besparelsesøjemed vil Næstved Kommune fra næste år sende de kommende børnehaveklas-
seelever i skole allerede 1. april. Derfor må vi gøre noget tilsvarende. Vi undersøger økonomien 
bag, bl.a. om kommunen sender nogle penge med børnene. 
Det blev vedtaget, at skolen også skal kunne modtage førskoleelever fra den 1. april. 
 
 
6) Optagelse af flere elever 
Fordele og ulemper ved at lave to spor i en eller flere årgange blev vendt. Vi fastholder beslut-
ningen fra sidst.  
 
 
7) Orientering om evt. indkøb af interaktive tavler 
Vi undersøger fortsat priser og muligheder.  
 
 
8) Orientering om prøvekarakterer 2010.  
Karaktererne blev gennemgået, og det gav ikke anledning til bemærkninger.  
  
 
9) Tilsyn – genoptagelse af punktet fra sidste møde.  
Bestyrelsen vedtog at skolen skal have en uddannet tilsynsførende. Derfor skal vi undersøge 
nærmere hvilke krav der skal opfyldes. 
 

Hindholm Privatskole 
Referat af bestyrelsesmøde 

                         Tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 19.00 
 

Kennet Egegaard, og tilsynsførende, Poul Schelde Hansen, 
deltager i dette møde.                            



 
 
 
 
10) Informationsmøde om Hindholm Privatskole den 1. november. 
Poul Schelde, Lars Frederik Henningsen og Mogens Madsen deltager.  
 
 
11) Bestyrelsens medlemmer pr. 26. oktober 2010: 
Helle Rasmussen, Lærkevej 1, 4250 Fuglebjerg  
Henrik Schlünzen, Regnstrupvej 1, 4250 Fuglebjerg  
Jan Ballegaard, Højbjergvej 11, 4250 Fuglebjerg  
Preben K. Hansen, Stenkistevej 2, 4262 Sandved  
Lars Frederik Henningsen (fm), Dyres Kvarter 21, 4250 Fuglebjerg  
Mogens Madsen, Grængebjergvej 10, 4250 Fuglebjerg  
Hanne Jensen (næst fm.), Fredensvej 11, 4250 Fuglebjerg 
 
 
12) Meddelelser 

• Elevtal: 228 
• Spil-dansk-dag på torsdag. Klokken 8.00 er der morgenbrød og kaffe, og klokken 8.30 

synger vi danske sange en time. 
• Transporttilskuddet har i år været større end forventet. 
• Til næste år er der allerede nu tilmeldt 7 elever til 10. klasse. Måske affødt af, at skolen 

har haft besøg af 7 lokale UU-vejledere. 
 
 
13) Eventuelt 
Reserver weekenden den 20. januar og den 21. januar til et budgetseminar.  
 
 
 
 
 
_________________  ________________  ______________ 
  Helle Rasmussen    Henrik Schlützen    Jan Ballegaard 
 
 
 
 
______________  ______________________ _______________ 
  Preben Hansen    Lars Frederik Henningsen   Mogens Madsen 
 
 
 

______________ 
  Hanne Jensen 


