Hindholm Privatskole

Referat af bestyrelsesmøde
torsdag den 23. august 2012
Fraværende: Lars Ballegaard.
1. Konstituering
Lars Frederik Henningsen blev formand, og Hanne Jensen næstformand.
I økonomiudvalget sidder Mogens Madsen, Hanne Jensen og Lars Frederik Henningsen.
2. Vedtagelse af bestyrelsens forretningsorden
Bestyrelsen vedtog at følge vedlagte forretningsorden, som også gjaldt sidste år.
3. Orientering om skolestart, elevtal, nye lærere mv.
God skolestart med 255 elever, 7 mere end vi har budgetteret med.
De nye lærere er også kommet godt i gang.
Forældre fra børnehaveklassen foreslår at dagen for børnehaveklassen struktureres lidt mere.
4. Økonomi - herunder evt. omlægning af lån og tidsplan for budgetlægning
Vi forventer at første budgetudkast er færdigt og har været diskuteret i personalegrupperne
medio november.
25. september kl 8 holdes økonomiudvalgsmøde om halvårsregnskabet
Låneomlægningen udskydes til kursen på 3 pcts – lån er højere. Der bestilles dog et reelt
lånetilbud og Mogens Madsen og Jeanette følger udviklingen.
5. Fremtidige emner: Lønpolitik, elever med særlige behov, fysiklokale, solceller,
parkeringsforhold, andre emner?
Angående fysiklokale: Der indkaldes til møde i udvalget snarest.
Visionsarbejdet vil sandsynligvis afdække flere punkter.
På næste møde skal vi tale om parkeringsforhold, solceller og fysiklokale.
6. HP 2022 – herunder planlægning af møderne den 31. august og 1. september
Lars Frederik og Michael prøver at lave et oplæg inden vi mødes.
Fredag fra 17 - 21 og lørdag fra 9 - 16
7. Meddelelser
• Den 28. august kommer en solcellekonsulent og ser på mulighederne for at sætte
solceller op på bygning E, samt se på energibesparelser rundt omkring på skolen
• Som forsøg i et halvt år har de ældste elever fået en globaliseringstime.
• Der har været afholdt et kursus i smartboards for begyndere, og der vil i starten af
september afholdes et for fortsættere.
• Vi udlejer fysiklokalet en gang om ugen til Skovgården.
• En af servicemedarbejderne er langtidssygemeldt.
• Mogens og Lene deltager i en selvevalueringsgruppe.
• Privatskoleforeningen har udarbejdet folderen Fordomme og fakta om privatskoler.
Bestyrelsesmedlemmerne fik et eksemplar hver.
• Der er årsmøde den 26. og 27. oktober.

• Privatskoleforeningen afholder forskellige kurser – de mailes til alle
bestyresmedlemmer.

8. Datoer for årets bestyrelsesmøder
Næste møde er den 26. september.
Lars Frederik og Mogens laver en plan for resten af året.
9. Eventuelt
Der er kommet en ny regnskabsanalyse, hvor vi er placeret stort set om tidligere.
Skolepengemæssigt og kontorudgiftsmæssigt ligger vi stadig lavt.
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