
                       Generalforsamling

                 Sydbornholms Privatskole

Pedersker 17. maj 2022

Tid og sted: Tirsdag d. 17. maj 2022 kl. 19.00 på skolen

Referat:

1. Velkommen – v/bestyrelsesformand Maria Arvidsson

Maria Arvidsson er syg. Lea Munch Marker, næstformand, overtager MA´s opgaver i aften. 

2. Valg af dirigent – v/Maria Arvidsson

Anker Munch vælges som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

3. Valg af stemmetællere – v/dirigent

Jeannett Tankred og Ole Hald vælges som stemmetællere.

4. Godkendelse af dagsorden – v/dirigent

Godkendt.

5. Bestyrelsen aflægger beretning – v/Maria Arvidsson

I stedet for MA er det næstformand Lea Munch Marker, der læser bestyrelsens beretning. 

             Beretningen tages til efterretning.

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

Årsrapporten kan rekvireres hos Heidi på kontoret. MP fremlægger de væsentligste punkter, samlet 

set er resultatet positivt, som efter de finansielle omkostninger (negativ rente) ender på et overskud 

på 562 tkr.  Vores likvide beholdning udgør ultimo 2.153.322 kr.

Der er anmærkningsfri påtegning.

7. Tilsynsførende fremlægger rapport – v/tilsynsførende Ole Hald



Aftalte i august med Jeannett Tankred at der observeres på dansk og matematik i dette år. Når der 

observeres drøftes det med klassens lærere og herefter Jeannett. OH fremlægger nedslag fra sin 

tilsynsrapport, der opleves kompetente lærere og trygge elever, med fokus på den gensidige respekt. 

Tilsynsrapporten er tilgængelig på skolens hjemmeside.  

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer til forældrekreds (2 medlemmer)

            Mie Petersen – modtager genvalg

            Lene Thorsen – modtager genvalg

            Mie Petersen og Lene Thorsen er begge genvalgt.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer til skolekreds (1 medlem)

             Katja Tolstrup – modtager genvalg

             Katja Tolstrup er genvalgt.

10. Valg af suppleant(er) til forældrekreds (1-2 suppleanter)

Frederik Tolstrup og Heidi Eisner vælges.

11. Valg af suppleant(er) til skolekreds (1-2 suppleanter)

Silla Trap vælges.

For at følge ligestillingsloven 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.

12. Eventuelt  

Mie Petersen redegør for økonomien i familiearrangementerne. Overskud fra cykelløb 43.200 kr. og 

juleskrabekalender 15.000 kr.

Der opfordres til at flere forældre deltager og melder sig ind i skolens aktivitetsudvalg.

Der arbejdes på relationsdannende aktiviteter i samarbejde med Pedersker Borgerforening.

Spred gerne de gode erfaringer fra Sydbornholms Privatskole.

________________________                                ______________________
                                       Bjørgitte Vivelund Kofoed                                                                Anker Munch
                                                           (referent)                                                                                              (dirigent)


