Hindholm Privatskole

Referat af bestyrelsesmøde
Torsdag den 11. august 2016 kl. 19.00
______________________________________________________________________
Fraværende: Niels Madsen, Jeanette Ellegaard Petersen
1) Godkendelse af referat
Michael Lykkegaard har valgt at trække sig fra bestyrelsen. Han bliver erstattet af Jeanette Ellegaard
Petersen, der sidder Michael Lykkegaards valgperiode ud. Vi takker ham for den helhjertede indsats.

2) Bemærkninger til dagsorden
Intet

3) Konstituering
Formand: Lars Frederik Henningsen
Næstformand: Anne Leonhard
IT-udvalget: Jan Ballegaard og Preben Hansen

4) 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 bestyrelsesmøder.
Stk. 2. Bestyrelsen afholder møder mindst 6 gange pr. år og så ofte formanden eller et flertal 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 dagsordenen.
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
formandens/næstformandens stemme afgørende.
Stk. 9. Skolens ledelse og to medarbejderrepræsentanter kan deltage i møderne uden stemmeret.
Stk. 10. Skolens viceleder er bestyrelsens sekretær

5) Orientering om skolestart (Steen og Torben)
Elevtal: 256
Restancer: 9446 kr
God opstart med lærerne i uge 31.
Torsdag den 4. august var en givtig dag sammen med Verdens Bedste Danske Skole(VBDS). Vi har kursusforløb med VBDS hele året. De kommer 3 gange til i løbet af dette skoleår.
Velbesøgt første skoledag, med mange forældre til den efterfølgende kaffe.
Den nye 10. klasse virker som en god klasse.
Planlægning af velkomstfest 2. september er i fuld gang

6) Økonomiopfølgning
Den er udsat til næste møde

7) Nyansættelser
Ann Staxen Johannessen er blevet ansat pr 1. august 2016
Patrick Hartmeyer er blevet ansat pr 1. august 2016
Dennis Drisgaard er blevet ansat pr 1. august 2016(vikar for HC)
Anne Rostrup Jensen er vikar for MW

8) Bestyrelsens arbejdsområder 2016-17
Hovedpunkter bestyrelsen vil arbejde med er: HP 2022, Selvevaluering og uddannelse af bestyrelsesmedlemmer. Derudover vil der jo også altid være fokus på økonomien.

9) Skoleårets bestyrelsesmøder
onsdag den 21. september
onsdag den 26. oktober
tirsdag den 23. november
torsdag den 15. december
tirsdag den 18. januar
onsdag den 22. februar
torsdag den 23. marts
onsdag den 19. april
tirsdag den 23. maj
fredag den 16. juni

10) Meddelelser
Privatskoleforeningens årsmøde afholdes den 28-29 oktober i Nyborg
Skolen har afgivet et høringssvar til Næstved kommune, der handler om planerne om cykelstien mod
Næstved.

11) Eventuelt
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