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1) Bestyrelsens sammensætning 
Anne Leonhard træder ind på Peter Dams plads, da han er udtrådt af bestyrelsen. 
Rikke Kirkebjerg deltager i møderne som 1. suppleant. 
Peter Hansen er medarbejderrepræsentant sammen med Tine Friis. 
 
2) Konstituering 
Bestyrelsen konstituerede sig med Lars Frederik Henningsen som formand, Michael Lykke-
gaard som næstformand. I økonomiudvalget deltager Lars Frederik Henningsen, Michael Lyk-
kegaard og Mogens Madsen 
 
3) Godkendelse af bestyrelsens forretningsorden 

Forretningsorden for bestyrelsen  
ved 

Hindholm Privatskole 
 
Stk. 1. Første bestyrelsesmøde afholdes i august. På dette møde konstituerer bestyrelsen 

sig med formand og næstformand og der fastlægges datoer for skoleårets bestyrel-
sesmøder. 

 
Stk. 2. Bestyrelsen afholder møder mindst 6 gange pr. år og så ofte formanden eller et fler-

tal af den øvrige bestyrelse finder det nødvendigt. 
 
Stk. 3. Formanden indkalder til alle bestyrelsesmøder med mindst 8 dages varsel og giver 

inden møderne de pågældende underretning om hvilke punkter, der er på dagsorde-
nen. 

 
Stk. 4. Ethvert bestyrelsesmedlem kan få optaget punkter på dagsordenen. 
  
Stk. 5. Formanden - eller i hans fravær næstformanden - leder mødet og drager omsorg for, 

at beslutningerne føres til protokol. 
 
Stk. 6. Protokollen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der deltager i mødet. 
 
Stk. 7. Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger. 
 
Stk. 8. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er forman-

dens/næstformandens stemme afgørende. 
 
Stk. 9. Skolens ledelse og to medarbejderrepræsentanter kan deltage i møderne uden 

stemmeret. 
 
Stk. 10. Skolens viceleder er bestyrelsens sekretær. 

 
Bestyrelsen vedtog Forretningsordenen 
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4) Orientering om skoleårets start 
Mogens orienterede om at skoleåret er startet med 233 elever. God stemning og spænding fra 
alle sider om hvordan de nye tiltag vil påvirke hverdagen. 
Lærerarbejdspladserne var stort set parate ved skolestart. Helle Christiansen er pr. 1. august 
ansat som støttelærer. 
Blandt de nye tiltag er tilvalgsfag i 7. - 9. klasse, studiebånd og aktiviteter med SFO-personalet i 
indskolingen. Det er blevet taget godt imod af eleverne. 
 
5) Økonomi  
Det estimerede regnskab udsendes til medlemmerne et par dage før mødet. 
Bestyrelsen gennemgik budgetopfølgningen. Det estimerede årsresultat bærer præg af massive 
investeringer i forbindelse med skolereformen, så resultatet kommer ikke i nærheden af det op-
rindelige budget. 
 
6) Orientering om frivillig musikundervisning efter skoletid 
I går var de første elever til undervisning i den nystartede musikskole. Der er foreløbig tilmeldt 
16 elever i alt. Der er positive udmeldinger fra forældre, der er glade for at undgå transporten 
midt på dagen til Næstved. Der tilbydes undervisning i klaver, trommer, guitar, bas og solosang. 
Der er indkøbt nye instrumenter, og der undervises på højt niveau. Der er plads til flere elever. 
 
7) Ansættelse af ny serviceleder 
Skolens serviceleder, Jørgen Frederiksen, går på efterløn medio oktober. Orientering om an-
sættelse af hans efterfølger.   
Der er ansat en ny pedel, nemlig Carsten Kirkebjerg, som tiltræder 1.september.l 
Fredag den 10. oktober klokken 13 til 15 afholdes reception for Jørgen. 
   
8) Bestyrelsens arbejdsområder i skoleåret 2014/15 
Der bliver mange vigtige opgaver i det nye skoleår, først og fremmest implementeringen af alle 
de nye tiltag og opfølgning af HP2022 
 
 
9) Skoleårets bestyrelsesmøder: 
 
29. september 
28. oktober 
19. november 
16. december 
18. februar 
23. marts 
23. april 
29. april (forældrekredsmøde) 
20. maj 
19. juni 
 
10) Meddelelser 
Office 365 kan downloades fra denne uge. På lørdag afholdes lørdagsservice for forældre og 
elever, hvor der er mulighed for at få hjælp. 
 
 
 
 



11) Eventuelt 
• Efterskolen beder om at der ikke parkeres i to rækker i ”lommen”, kun over mod cykelsti-

en. 
• Busserne fungerer rigtig dårligt. Vi arbejder på det. 
• Der har været besøg af Sjællandske i dag, så måske kommer der en artikel i avisen. 
• Der er kommet indkaldelse til Årsmødet. Hvis man vil med skal man give Mogens besked 

i løbet af ugen 
 
 
________________           _________________                    _______________ 
Lars Frederik Henningsen                Michael Lykkegaard                           Jan Ballegaard 
 
________________  ______________________  _______________ 
  Preben Hansen          Mogens Madsen         Anne Leonhard 
 

__________________ 
     Niels Madsen 
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