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Referat fra bestyrelsesmøde d. 04.09.2014 
 
 
 
 
 

Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Nyt fra formanden (BB) 

3. Nyt fra ledelsen (ML) 

4. Nyt fra TR (KN) 

5. Nyt fra medarbejderrepræsentanten (TH) 

6. Økonomi (JM) 

7. Nyt fra forældrearbejdsgrupperne (VP) 

8. Hjemmesiden. Info og forslag om nye historier fra forældrene til hjemmesiden. (BB) 

9. Vinterferie 2015 og frem. Status ved ML. Diskussion og beslutning om vi skal fastholde 

vinterferien ved fastelavn eller følge BRK’s uge 7. 

10. Jubilæum: Status fra de forskellige grupper: 

a) Jubilæumsskrift: ML, BB 

b) Billedkollage: JM, VP 

c) Merchandise: MSL, SLH 

d) Bespisning: MSL 

e) Underholdning: Lærerne 

11. Gavegivere: Status (BB) 

12. IT-udvalget: Status IT og telefoni (URJ) 

13. Evt.  

 

 
 

Referat 

Til stede:  Jesper Marker (JM), Mette Lund (MSL), Mikael Hesthaven (MH), Bente Brunke 

(BB), Trine Holm (TH), Matilde Lissau (ML), Vibe Petersen (VP) (under punkt 10), 

Salina Høegh-Hansen (SLH) (under punkt 10) 

 

Afbud:  Ulrik Rosendal-Jensen (URJ), Klaus Nielsen (KN) 

 

Ad. 1: Godkendt. 

 

Ad. 2: FFL 2015: Forslag fra regeringen om at bibeholde koblingsprocenten på 71% samt 

tillæg af mindre beløb, så der samlet vil blive en mindre stigning i statstilskud til de 

private grundskoler.  

 

 SPSU & Inklusionstilskud: Ny fordelingsmodel på vej. Nærmere herom senere. 
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Ad. 3: Innovations camp: Skolen er blevet tilbudt at deltage i et projekt sammen med 

Aalborg Erhvervsakademi, Østkraft, Just Business, Young Enterprise og Campus 

Bornholm som omhandler innovation. To studerende fra Aalborg Erhvervsakademi vil 

i den forbindelse komme og undervise vores 8.-9. klasse d. 2. og 3. oktober 2014.   

 

Ad. 4:  Intet nyt. 

 

Ad. 5:  Intet nyt. 

 

Ad. 6:  BDO’s Regnskabsanalysen for 2013 blev udleveret og gennemgået. Denne viser, hvor 

Sydbornholms Privatskole ligger økonomisk sammenlignet med andre skoler af 

samme størrelse. På både indtægts- og udgiftssiden ligger vi bedre, og har dermed 

bedre mulighed for at afdrage på vores gæld, hvor vi ligger højere.  

 

 

Ad. 7: Intet nyt. VP er til møde om skolens cykelløb. 

 

Ad. 8:  Hjemmesiden er opdateret, så den opfylder de krav, der er til en hjemmeside. Der er 

kommet nye faner til:  

 Inklusion (under hovedmenuen ”Om skolen”) 

 Mål og delmål (ny hovedmenufane). 

 Lovpligtig information (ny hovedmenufane). 

 Skolens stemme (ny hovedmenufane). 

 Skolelederens spalte (under hovedmenuen ”Nyheder”). 

Til ”Skolens stemme” har vi brug for historier fra forældrene og eleverne om, hvorfor 

de har valgt skolen, hvad der er godt ved skolen mm.  

 

Ad. 9:  Udsættes til næste møde, da øens privatskoleledermøde ikke er afholdt endnu. 

 

Ad. 10:  Invitation vil blive lavet af ML og BB. Skal udsendes senest d. 23.9.14 (uge 39). Der 

vil blive udsendt til nuværende og tidligere elever, forældre og ansatte, skolekredsen, 

sponsorer, skolens bankforbindelse og revisor, Friskoleforeningen, de øvrige 

skoleleder på Bornholm, borgerne i Pedersker samt øvrige personer, som har 

relationer til skolen.  

 

Status fra de forskellige grupper: 

 

a) Jubilæumsskrift: ML, BB 

ML og BB orienterede om Jubilæumsskriftets størrelse, indhold mm. Det blev 

pointeret, at det er vigtigt, at så mange forskellige er repræsenteret i 

Jubilæumsskriftet, så derfor vil der blive tilstræbet, at der ikke er flere fra samme 

familie, som skriver flere indlæg. Undtaget dog fakta om skolens start, da der kun 

er få personer her, som kan bidrage til den del. Forslag fra bestyrelsen til skriftet 

blev indføjet. 

Tidligere / nuværende elever og forældre samt andre relevante personer vil blive 

kontaktet mhp. indlæggene i skriftet. 
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Budget: 1000 kr.  

 

b) Billedkollage: JM, VP 

MH tager kontakt til Michael Berg Larsen (tidl. ansvarlig for hjemmesiden), mhp. 

om han har gamle billeder mv. liggende. BB har mappe fra Heidi Sofie Hansen 

(tidl. bestyrelsesmedlem) til gruppen, og ML har Kirsten Harboes materialer til 

gruppen.  

Budget: Ikke fastlagt endnu. 

 

c) Merchandise: MSL, SLH 

SLH gennemgik bilag fra sidste møde om Merchandise. Det besluttes, at vi kun 

bestiller T-shirts og hættetrøjer i neutrale farver, som skal sælges i forbindelse 

med skolens jubilæum.  

Budget: 20.000 kr. 

 

d) Bespisning: MSL 

MSL og ML vil tage kontakt til NFI mhp. bespisningen ved deres jubilæum. TH 

skal til jubilæum på DS, og vil tage ideer med derfra. JM vil tale med Ann Due 

vedr. bespisningen ved Translokationen på Campus Bornholm. 

Budget: Ikke fastlagt endnu. 

 

e) Underholdning: Lærerne 

Det bliver noget med sang. Der arbejdes videre. 

 

 

Ad. 11:  Der er sendt breve ud til skolens sponsorer om at indbetalingstidspunktet flyttes fra 

oktober/november til september, så de kan nå at tælle med ved ansøgning om 

momskompensation.  

 

 Marianne Finne har sendt breve ud til alle gavegivere fra sidste år.  

VP har informeret om de nye regler for gaver og momskompensation ved 

forældremøderne og udleveret skriftligt materiale herom.  

 Forældre er i gang med at hjælpe med at finde gavegivere.  

 

Fristen for 100 gavegivere er 1. oktober 2014. For at forældrene kan følge med i, hvor 

mange gavegivere vi har, og måske hjælpe med at finde et par stykker hver, så aftales 

det, at BB opgør antal nu, og ML sætter det på hjemmesiden, og følger løbende op, til 

vi er i mål med de 100. 

 

 

Ad.12:  Der blev holdt møde i IT-udvalget sammen med Økonomiudvalget d. 27. august 2014. 

ML refererede om mødet, og at der nu afdækkes mulighed for fiber sammen med 

forbedret telefoni. Der bygges ud fra de tidligere indhentede tilbud.  

 

 

Ad. 13: Spørgsmål fra MH om forsikringen ved arrangement med elever fra en klasse i privat 

regi. Alt i privat regi foregår uden om skolen. Anbefales at tale med egen forsikring 

mhp. regler om dækning. 
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/Referent Bente Brunke, 04.09.14 

 

 

 

___________________ ___________________ ___________________ 

Bente Brunke Vibe Petersen Ulrik Rosendal-Jensen 

 

 

___________________ ___________________ ___________________ 

Salina Høegh-Hansen Mette Lund   Mikael Hesthaven 

 

 

___________________ ___________________ ___________________ 

Jesper Marker  Morten Edlers  Kaj Jørgensen 

 

___________________ ___________________ ___________________ 

Matilde Lissau Madsen Trine Holm  Klaus Nielsen 


