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    Sydbornholms Privatskoles  

Generalforsamling 
 

 

Pedersker 28.5.19 

 

Tid og sted: tirsdag d. 28. maj 2019 kl. 19.00 på skolen 

Dagsorden 

 

1. Velkommen - ved bestyrelsesformand Bente Brunke 

Ca. 20 var mødt op.   

2. Valg af dirigent – v/ Bente Brunke 

Britta Kofoed er valgt som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt 

indvarslet. 

3. Valg af stemmetællere - ved dirigent. 

Jeannet Tankred og Ole Hald 

4. Godkendelse af dagsorden - ved dirigent 

5. Bestyrelsen aflægger beretning – v/ Bente Brunke 

Se bilag 

6. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering – v/ 

kasserer Jesper Marker 
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Skolen har i 2018 haft et overskud på 1,2 million. Noget af overskuddet 

er bliver brugt til vedligehold af skolen, en bonus til lærer og ansatte og 

kommende eksamener iht. Lovkrav. 

7. Arbejdsgrupperne informerer om deres arbejde samt separat regnskab 

herfor – v/ Vibe Petersen 

 

Der bliver arbejdet på at finde forældre til arbejdsgrupperne. 

Banko: 19.144 kr. i overskud 

Julefest: 10.818 kr. i overskud 

Skrabe kalender: 870 solgte kalender 21.750 kr. 

Cykelløb: overskud på 47.517 kr. 

Loppemarked: 21.000 kr. i overskud. Loppemarkedet er aflyst i 2019.  

Samlet overskud på: 120.226 kr. 

8. Tilsynsførendes rapport – v/ tilsynsførende Ole Hald  

Ole Hald har udarbejdet tilsynsrapport, der fremlægges for    

  Generalforsamlingen. 

Rapporten ligger på hjemmesiden under ”tilsyns rapporter” 

Konklusion: Skolen lever op til kravene. 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer til forældrekredsen (1 medlemmer)  

Mikael Hestehave – modtager muligvis genvalg  
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Kathrin Martiny er valgt til bestyrelsen 

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer til skolekredsen (2 medlemmer)  

Bente Brunke – modtager ikke genvalg 

Laura Borne – modtager genvalg 

Maria Arvidsson er valgt 

Laura Borne er genvalgt 

11. Valg af suppleant til forældrekreds 

Lea Munch Marcher er valgt 

12. Valg af suppleant til skolekreds 

Mikael Hestehave er valgt til 1. suppleant 

Lene Thorsen er valgt er valgt til 2. suppleant 

For at følge ligestillingsloven så henstilles der til at både mænd og 

kvinder stiller op til valg til bestyrelsen – både som medlemmer og 

suppleanter. 

Interesserede bedes meddele det til bestyrelsen pr. mail eller ved 

selve generalforsamlingen. 

13. Eventuelt  

Lærerne og ansatte vil gerne sige tak til Bente Brunke for hendes 

formandskab. Hun modtager et digt og gave. 

Forældrene har samlet ind til en blomst og gavekort til Bente Brunke. 

Der siges tak for hendes arbejde. 
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Dirigent: Britta Kofoed Referent: Birthe Kristoffersen 


