
14 deltagere udover de der er tilknyttet skolen eller bestyrelsen. 
 
Lars Frederik Henningsen bød velkommen og de enkelte medlemmer i bestyrelsen blev præ-
senteret. 
 
1. Valg af dirigent 
 Kaj Ryttersgaard blev valgt, og dirigenten kunne konstatere, at forældrekredsmødet var lovfor-
meligt indkaldt og dermed gyldigt. Lene Lykke og Hanne Jensen blev valgt som stemmetællere. 
 
2. Bestyrelsens beretning v/Lars Frederik Henningsen 
Beretningen blev af forældrekredsen taget til efterretning, og der var ingen uddybende spørgs-
mål til beretningen. 
 
3. Fremlæggelse af reviderede og godkendte regnskab. V/ Mogens Madsen 
Hindholm Privatskole havde i regnskabsåret 246,8 årselever og skolens samlede indtægter var 
15,855 mio. kr. Udgifter til undervisning beløb sig til 11,355 mio. kr.,  udgifter til ejendomsdrift 
2,615 mio. kr., administrationsudgifterne var 1,302 mio. kr. De samlede driftsomkostninger var 
således 15,273 mio. kr. Udgifter til finansielle poster var -343 tkr. I alt udviste regnskabet et 
overskud på 239 tkr. 
 
Aktiver og passiver balancerede med 18,247 mio. kr. Egenkapitalen var 7,664 mio. kr. og den 
samlede gæld var 10.583 mio. kr.  
 
Der var ingen spørgsmål fra forældrekredsen. Dog pointerede Lars Frederik Henningsen, hvor 
sårbare vi er overfor ændringer i statstilskuddets størrelse. 
 
4. Fremlæggelse af budget til orientering v/Mogens Madsen 
Budgettet for 2014 udviser et overskud på 14.9 tkr. Forældrekredsen spurgte, om skoleåret 
2014/15 er det sidste, hvor skolepengene som varslet stiger 50 kr. pr. måned. Dette blev be-
kræftet. Endvidere blev det nævnt, at der er 2 lærere, der vil blive pensioneret i 2014 og at 10. 
klasse ikke gennemføres i skoleåret 2014/15. 
 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Der var to bestyrelsesmedlemmer på valg: Jan Ballegård og Preben Klarskov Hansen, der beg-
ge modtog genvalg uden modkandidater. 
 
Valg af suppleant. Som 1. suppleant blev Anne Leonhard valgt og som 2. suppleant Rikke Kirke-
bjerg. Lars Frederik Henningsen bød suppleanterne velkommen og orienterede om, at de var 
meget velkomne til at deltage i bestyrelsens møder. 
 
Evt 
Lars Frederik Henningsen overrakte en gave til Hanne Jensen som tak for indsatsen i bestyrel-
sen.  
 
Herefter kunne Kaj Ryttersgaard afslutte forældrekredsmødet og takke for god ro og orden. 
 
Referent: Preben Klarskov Hansen 


