Hindholm Privatskole

Referat af bestyrelsesmødet

tirsdag den 1. november 2011
__________________________________________________________________________
Fraværende: Lene Lykke

1) Økonomi – herunder det estimerede resultat 2011, vedhæftet
(Økonomiudvalget) (Til orientering)
2) Foreløbigt budget 2012 fremlægges, vedhæftet (Økonomiudvalget) (Til drøftelse)
3) SSP på Hindholm Privatskole (LFH) (Til drøftelse)
4) Bestyrelsens forretningsorden, bilag 1 (LFH, MO) (Til drøftelse og beslutning)
5) Orientering fra Danmarks Privatskoleforenings årsmøde (Til orientering)
6) Hindholm 2022 (LFH)
7) Oplæg til diskussion om Hindholm Privatskoles profil, bilag 2 (MO) (Til drøftelse)
8) Meddelelser
9) Eventuelt

Ad pkt 1.
Økonomiudvalget har afholdt møde mandag den 24.10.2011, hvor det estimerede resultat for
2011 blev gennemgået. Der er ikke væsentlige afvigelser i forhold til det oprindelige budgetterede. Dog bør det nævnes, at der er 7 elever færre end budgetteret.
Ad pkt 2.
Økonomiudvalget har udarbejdet et udkast til budgettet for 2012 den 24.10.2012. Udkastet blev
gennemgået, og det skal være klar til vedtagelse i bestyrelsen den 15.12.2011.
Ad pkt 3.
Hindholm Privatskole får besøg af SSP-konsulenterne i Næstved Kommune. Der er allerede
arrangeret et 4-timers møde (”det er sejt at sige nej”) med repræsentanter fra SSP og 5. klasse
elever og forældre den 2.11.2011. Muligheder for yderligere samarbejde undersøges.
Ad pkt 4.
Forretningsordenen for bestyrelsen blev gennemgået og opdateret.
Ad pkt 5.
5 repræsentanter fra bestyrelsen og 2 fra ledelsen deltog i Danmark Privatskoleforenings årsmøde den 28. og 29.10.11 på Hotel Nyborg Strand. Der blev holdt indlæg af Troels Mylenberg,

Redaktør for Fyns Amts Avis, samt Carsten Jensen, forfatter og debattør. Endvidere blev der
afholdt fire workshops af forskellig karakter. Der var 365 deltagere fra 101 skoler.
Ad pkt 6.
Behandlingen af dette punkt blev udsat til et lørdagsmøde den 21.1.12.
Ad pkt 7.
Hindholm Privatskoles nuværende og fremtidige profil blev drøftet. Drøftelserne fortsætter på
mødet den 21.1.12.
Ad pkt 8.
Der er 244 elever. MO orienterede bl.a. om spil dansk dagen og informationsmøde den 2.11.11.
Hindholm deltager endvidere i informationsmøde på Næstved Gymnasium og Handelsskolen
med henblik på profilering af 10. klasse.
Ad pkt 9.
Hanne orienterede om, at der havde været afholdt møde i lønudvalget. På næste bestyrelsesmøde tages punktet op.
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