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Fremmødte: Udover skolens ledelse og bestyrelse og suppleanter  var der ca. 8 personer 
fra forældrekredsen.   
Referent: Hanne Jensen 
 
Formand Lars Frederik Henningsen bød velkommen.   
 
1) Bertel Hansen blev valgt som dirigent.  

a) Bertel Hansen konstaterede at forældrekredsmødet var rettidigt indkaldt.  
b) Lene Lykke og Jeanette Mølsted blev valgt som stemmetællere.  

 
2) Beretning ved formand Lars Frederik Henningsen 

Læs beretningen her  
 

 
Enkelte spørgsmål bla. om de nye naboer på Efterskolen. - Det er absolut Hindholm 
Privatskoles hensigt at indlede samarbejde med de nye ejere. Forventer at deltage i 
åbent hus arrangement i maj.  
Beretningen blev godkendt.  
 
Lars Frederik berettede ved slideshow om arbejdet vedr. HP2022 samt nuværende 
status.  
Endelige planer med vision, mission og handlingsplaner forventes at foreligge pr. 31/12 
2013.  
 

3) Fremlæggelse af regnskab blev gennemgået til orientering af Jeanette.  
Se regneskab og budget her 
 
Kommentarer/spørgsmål til regnskab:  
”Stort” overskud i 2012 skyldes opsparing til bygning af nyt fysiklokale med forventet 
udgift på 1,4 mio. i 2013.   
 
 

 

4) Fremlæggelse af budget 2013 til orientering ved Jeanette  
 

Budgetteret med 249 elever som forventes at holde. En joker er dog 10 kl. med få 
tilmeldte på nuværende tidspunkt.  
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http://www.hindholm.skoleintra.dk/Infoweb/Indhold/Bestyrelsesdagsordner%20og%20referater/2013/Formandsberetning%202013.pdf
http://www.hindholm.skoleintra.dk/Infoweb/Indhold/Bestyrelsesdagsordner%20og%20referater/2013/Master%20Lille%20�rsregnskab%202012.pdf
http://www.hindholm.skoleintra.dk/Infoweb/Indhold/Bestyrelsesdagsordner%20og%20referater/2013/Master%20Lille%20�rsregnskab%202012.pdf


5) Valg af bestyrelsesmedlemmer  
Lars Frederik Henningsen er på valg og genopstiller.  
Hanne Jensen er på valg og genopstiller.  
Der var ikke andre, der stillede op, så Hanne og Lars Frederik blev genvalgt.  
  

6) Valg af suppleanter 
Nuværende suppleanter Niels Madsen og Michael Lykkegaard Jensen genopstillede, 
og blev valgt med henh. 11 og 4 stemmer, hvorfor Michael er valgt som 1. suppleant.  
 

 

7) Tilsynsførendes beretning fra Poul Schelde v/Mogens Olesen i Pouls fravær 
Læs tilsynsrapport her   
 
Det var Pouls sidste år som tilsynsførende, idet Hindholm Privatskole har valgt 
selvevaluering som tilsynsmodellen.  
Bestyrelsen takkede for Pouls 16 årige arbejde for Hindholm – dels 8 år i bestyrelsen 
og de sidste 8 år som tilsynsførende.  
 

8) Indkomne forslag  
Ingen forslag indkommet.  
  

9) Evt.  
 
Der blev spurgt ind til økonomi vedr. konflikten.  – Der kører pt. en sag i arbejdsretten 
om udbetaling og opgørelsesmodel af forbrugte lærertimer kontra de timer, som 
lærerne mangler at bruge for skoleåret. Eftersom ledelsen ikke kender udfaldet af 
konflikten kan Hindholm Privatskole ikke udtale sig, hvorvidt det bliver aktuelt at 
tilbagebetale skolepenge.  
 
Skolen kan heller ikke udtale sig om evt. ekstra undervisning til afgangsklasserne og 
planlagte udflugter, men vil naturligvis forsøge at være så fleksible som muligt indenfor 
lovens rammer til størst mulig gavn for eleverne.  
 
De skriftlige prøver er efter sigende udsat.  
 
Bertel Hansen takkede for god ro og orden og Lars Frederik sluttede aftenen af og 
takkede de forældrerepræsentanter, som var mødt frem og opfordrede dem til at være 
ambassadører for at flere forældre vil deltage i skolens arbejde, da det er fælleskabet 
som er med til at skabe den gode skole.  
 
 
 

 

http://www.hindholm.skoleintra.dk/Infoweb/Indhold/Bestyrelsesdagsordner%20og%20referater/2013/Tilsynsrapport%202013.pdf
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