Forældrekredsmøde d. 29. april 2015
Referat
Lars Frederik Henningsen bød velkommen. Der var 19 forældre repræsenteret ud over bestyrelsen og skolens ansatte. Efterfølgende præsenterede skolens bestyrelse sig hver især.
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Kaj Ryttersgaad som blev valgt. Dirigenten konstaterede at mødet var rettidigt indkaldt. Jeanette Mølsted og Lene Lykke er valgt som stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning
Beretningen kan læses på hjemmesiden under ”skolebestyrelsen” – ”Beretning”
Der var ingen spørgsmål til beretningen.
3. Regnskab
Mogens Madsen fremlagde det reviderede regnskab. Regnskabet viser et underskud på 469 tusinde. Forklaringen på dette er udgifter til oprettelse af lærerarbejdspladser og kurstab pga. omlagte lån. Der blev spurgt ind til elevtallet som var lavere end forventet, Mogens Madsen forklarede at 10 klasse blev opgivet og derfor er elevtallet mindre end forventet.
4. Budget
Mogens Madsen fremlagde det reviderede budget for 2016. I dette budget er der ikke regnet med
en 10 klasse men da der pludselig har været stor tilslutning er der alligevel oprettet en. Det forventede overskud i budgettet er på 152 tusind, men pga. endnu en låneomlægning i år, er det
usikkert, om det budgetterede resultat kan nås.
5. Valg til bestyrelsen
Michael Lykkegaard og Anne Leonhard er på valg og modtager begge genvalg. Da der ikke er
andre kandidater bliver begge valgt til endnu en periode.
6. Valg af suppleanter
Der er tre der ønsker at blive valgt ind som suppleanter. Efter afstemning bliver Rikke Kirkebjerg
1. suppleant og Anja Damgaard Johansen 2. suppleant. Disse træder ind efter sommerferien.
7. Indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag
8. Selvevaluering
Vi har på Hindholm Privatskole valgt at overgå fra tilsynsførende til selvevaluering og Mogens
Olesen fortæller om processen med dette. Hele skolen skal evalueres på flere forskellige punkter
og det hele kan der læses mere om på hjemmesiden.
9. Skolens ledelse
Lars Frederik præsenterede Steen Lund Nielsen som skolens nye leder fra næste skoleår. Steen
fortalte at han tidligere har arbejdet som lærer på en lille skole på Sydfyn, og han er nu ansat som
viceskoleleder på en byskole i Ringsted. Han bor ved Ringsted og glæder sig til at starte her på
Hindholm.
Torben Søndergaard blev præsenteret som ny viceskoleleder fra næste skoleår. Torben har tidligere været præsenteret for forældrekredsen på Intra. Torben har været ansat på Hindholm i 8 år
og glæder sig til at komme i gang med det nye arbejde.
Vi ser frem til samarbejdet med den nye ledelse.

10. Øvrige ansættelser
Mogens Olesen fortæller kort om de nye ansættelser. Jeanette Mølsted går på pension, og der
er ansat en ny kontorassistent. Der er yderligere ansat 4 nye lærere i stedet for Marianne som
går på efterløn og for Torben som træder ind i Lene Lykkes stilling og yderligere to lærere til at
dække 10. klasse. Der er ansat en ny musik lærer som også kan spille til morgensang.
11. Evt.
Der er ingen punkter til evt.
__________
Bestyrelsen takker Kaj Ryttersgaard for hans indsats og siger tak for det gode fremmøde til mødet.

