
          
 
 
 
 
Tilsynsførende Poul Schelde Hansen og Niels Madsen, suppleanten, deltager i dette møde 
__________________________________________________________________________ 
 
Fraværende: Hanne Jensen 
 
 

1) Økonomi. 
Vi arbejder med budget for 2013 – et udkast bliver sendt til bestyrelsesmedlemmerne i den 
nærmeste fremtid efter afholdelse af et budgetmøde. 
Låneomlægningstilbuddet er klar til at sende af sted hvis der kommer en fordelagtig kurs. 
Bortset fra 3 sager, der er sendt til inkasso, er der restancer for 625 kr. 
 
 

2) Gennemgang af prøvekarakterer 2012 
Karaktererne blev debatteret 
 
 

3) Orientering om etablering af solcelleanlæg 
Der er kommet et tilbud fra et lokalt firma, som har været hernede og se på skolen. Der skal 
tilsyneladende laves 3 anlæg, da vi har 3 målere. Udvalget går videre med sagen. 
 
 
4) Orientering om nyt naturfagslokale 
Et udvalg bestående af bestyrelsesmedlemmer, lærere, Per Stenbøg og Mogens har været i 
Holbæk og set på deres naturfagslokale. Der bliver indhentet 2 tilbud. Udvalget påtænker også 
at besøge Antvorskov Skoles naturfagslokale. 
 
 
5) HP 2022 
Der er møde fra klokken 9 til 12 lørdag den 3. november, hvor vi skal arbejde med den endelige 
vision.  
 
 
6) Lukket møde 
Bestyrelsen har undersøgt mulighed for at købe Hindholm Efterskole efter at være blevet kon-
taktet af kurator. Efter grundige undersøgelser, omfattende både muligheder for brug af bygnin-
ger, nedrivninger af nogle bygninger, udstykninger og vurdering af vedligeholdelse besluttede 
bestyrelsen at der hverken er økonomisk mulighed eller interesse for at købe stedet. 
 
 
 

7) Meddelelser 
• Elevtal ca. 250 
• Hvis Cykelstativerne bruges efter hensigten, er der på pt. plads til alle cykler. 
• Tirsdag den 30. oktober er der informationsmøde om skolen, pt.er der 25 tilmeldinger. 
• Torben Søndergård og Lene Lykke tager til 2 informationsmøder i Næstved målrettet den 

kommende 10. klasse. 
• Der er kommet nye vedtægtsregler, vi undersøger hvilken betydning det får for vores 

skole. 
 
 
 
 

Hindholm Privatskole 
Referat af bestyrelsesmøde 
mandag den 29. oktober 2012 kl. 19  



 

8) Eventuelt 
En forældre har stillet spørgsmålstegn ved om skolen kan stille krav om, at eleverne skal med-
bringe computere. Det kan man godt som privatskole.  
På Herlufsholm har man lavet en del byggeri med fundraising – måske er det også en mulighed 
for os? 
 
 
 
____________________                _____________________                  ____________________  
Lars Frederik Henningsen   Hanne Jensen   Jan Ballegaard 
 
_________________            ______________________    _______________________ 
   Preben Hansen                Mogens Madsen                 Peter Dam  
 

__________________ 
    Michael L. Jensen 


