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Fraværende: Mette Tordrup 
Helle Rasmussen er udtrådt af bestyrelsen og erstattet af 1. suppleant, Michael Jensen. 
Ny lærerrepræsentant i stedet for Bent Lund, der er gået på pension, er Tine Friis 
 
1) Konstituering (LFH) 
Formand: Lars Frederik Henningsen, næstformand: Michael Jensen.  
Økonomiudvalget består af Lars Frederik Henningsen, Michael Jensen og Mogens Madsen. 
 
2) Økonomi 
Budgetopfølgningen blev taget til efterretning. 
Der afholdes snarest et økonomiudvalgsmøde. 
 
3) Kursus i Fundraising  
 Peter Dam deltager i kurset. 
 
4) Nyt PR-tiltag 
Mogens Olesen gennemgik et materiale fra et firma, der tilbyder en PR-løsning, der omfatter en 
hjemmeside, billedmateriale og en folder til ca. 95 000 kr. 
Materialet er interessant, men det er ikke lige nu, vi vil i gang med det. 
 
5) Orientering om naturfags- og musiklokale 
Alt går efter planen, håndværkerne bliver tilsyneladende færdige til tiden, der er ikke dukket no-
get uventet op og budgetrammen bliver overholdt så lokalerne kan tages i brug efter efterårsfe-
rien. 
 
6) Fremtidige planer for 10. klasse på Hindholm Privatskole 
Vi ønsker at fastholde 10. klasse på Hindholm, men i år er der få elever i klassen. I et forsøg på 
at tiltrække flere elever skal lærerne omkring 10. klasse arbejde med en fremtidig profil for 10. 
klasse.  Arbejdet skal være færdigt 1. november, hvorefter bestyrelsen skal præsenteres for 
det. 
 
7) Skolereformen 
Mange af de punkter, der er en del af reformen, er allerede en del af HP2022, så derfor vil vi 
arbejde med dem i den forbindelse. 
 
8) HP 2022 
Det videre arbejde – herunder planlægning af mødet lørdag den 14. september med  
bestyrelse, ledelse, lærere og SFO. 
På dagen (9 - 15) arbejdes der i grupper, som skal behandle punkterne i HP2022  
 
9) Meddelelser 

• Elevtal: 237 - (budget 245) 
• Privatskoleforeningen arrangerer den 11. september en workshop om åbent hus - arran-

gementet den 7. november.  
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• Der er blevet påsat solfilm på de sydvendte vinduer i bygning A. 
• LL og MO deltager i et par kurser vedrørende planlægning af den nye arbejdstid. 
• Lærerne og SFO-personalet er påbegyndt et kursusforløb, der strækker sig over 3 gan-

ge. Det handler bl.a. om samarbejde. 
• Der er massive netproblemer. Vi arbejder på en optimal løsning 
• I et af lokalerne på 1. sal i bygning A har der været mistanke om skimmelsvamp, og der 

er foretaget undersøgelser, men der er ikke kommet noget frem, så vi ser tiden an. 
• Skolen har modtaget tilbud på udskiftning af lysstofrør 

 
 
10) Eventuelt  

• Kan man forestille sig at bilagene til dagsordenen offentliggøres? Det tages op næste 
gang. 

• 5. og 6. klasse medbringer computere i år, derfor skal vi også sikre at det er muligt at få 
ladet dem op i løbet af dagen og at det i det hele taget fungerer.  

• Vi er kommet godt i gang med det nye skoleår. 
• På næste møde skal forretningsordenen på som punkt. 

 

 
___________________            _______________ _____________ 
Lars Frederik Henningsen                 Hanne Jensen                                Jan Ballegaard 
 
 
 
_____________  ______________________  _______________ 
 Preben Hansen          Mogens Madsen                             Peter Dam  
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    Michael Jensen 
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