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Fraværende: Hanne Jensen, Jan Ballegaard, Peter Dam 
Jeanette Mølsted deltog i punkt 1 og 2. 
 
1) Økonomi 
Økonomiudvalget redegjorde for det estimerede resultat for 2013. Der er et positivt resultat som 
afspejler forårets konflikt. 
Der blev besluttet at indkøbe pc-er i inklusionsøjemed. 
 
2) Budgetforslag 2014 (Bilag 1)  
Jeanette gennemgik budget 2014 i detaljer. Næste år ser vi igen effekten af det faldende til-
skud, så derfor har vi været alle punkter igennem. Der budgetteres med fuldt elevtal i alle klas-
ser, dog 12 elever i 10. klasse. Næste år skal også læses ca. 440 timer som følge af lockouten. 
Der kan ikke hensættes penge til dette, hvorfor der er fremrykket nogle investeringer, som stort 
set modsvarer denne udgift. Derudover gennemføres nogle mindre besparelser, som får bud-
gettet til at hænge sammen, Budgettet afventer at Samarbejdsudvalget præsenteres for det, før 
den endelige vedtagelse på næste bestyrelsesmøde. 
 
På næste møde skal budgettet for 2015 og 2016 gennemgås. 
 
3) HP 2022 (Bilag 2) 
Visionsarbejdet skal præsenteres på bestyrelsesmødet den 16. december til endelig vedtagel-
se. 
 
Folkeskolereformen (Bilag 3) 
Privatskoleforeningens materiale omkring skolereformen blev gennemgået. Der var en generel 
debat om hvilken virkning den vil have for Hindholm Privatskole. Lærerne har haft et opstarts-
møde med det samme materiale og refererede derfra. 
Skolens personale arbejder videre med at lave et oplæg til at lave et endnu bedre skoletilbud 
på baggrund af skolereformen. 
 
5) Meddelelser 
Mogens og Lene tager på et arbejdstidsseminar den 10. december. 
 
6) Eventuelt 
3 bestyrelsesmedlemmer og Mogens og Lene deltog i Årsmødet på Nyborg Strand. Det var et 
udmærket møde blandt andet med besøg af Undervisningsministeren og paneldebat med poli-
tiske diskussioner.  
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Lars Frederik Henningsen                        Michael Lykkegaard 
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      Preben Hansen                                              Mogens Madsen                 
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Bilag 1: Budgetforslag 2014 
Budget 2014 er udarbejdet og bliver behandlet på økonomiudvalgsmødet mandag den 18. no-
vember. Herefter sendes budgetforslaget til alle bestyrelsesmedlemmer. Forslaget behandles 
og vedtages på dette bestyrelsesmøde eller på mødet den 16. december. 
 
 
Bilag 2: HP 2022 
Orientering: Der er nu nedsat udvalg til de tre områder, som er blevet prioriteret højest ved de 
tidligere temamøder. Udvalgene ser således ud: 
 
IT-udvalg:         Michael Lykkegaard, Jan Ballegaard, Lene Lykke, Lotte Lund, Curt Rasmussen  
 
Faglighed:        Preben Klarskov, Mogens Madsen, Mogens Olesen, Anette Pind,  
                         Torben Søndergaard 
 
Adfærd:           Lars Frederik Henningsen, Peter Dam, Niels Madsen, Mogens Olesen 
                        Karina Grubbe, Kennet Egegaard, Anna Poulsen   
 
Bilag 3: Folkeskolereformen 
På mødet gennemgår vi elementerne i folkeskolereformen og diskuterer de udfordringer, HP 
dermed står overfor.  
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