
Referat fra generalforsamling for 

Sydbornholms Privatskole  

tirsdag d. 5. april 2011 kl. 19:00  

Dagsorden: 

1. Velkommen ved bestyrelsesformanden 

2. Valg af dirigent 

3. Valg af stemmetællere 

4. Godkendelse af dagsorden 

5. Bestyrelsen aflægger beretning 

6. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer til forældrekredsen 

- Mikael Hesthaven og Mette Lund er på valg. De modtager gerne genvalg 

7b.  Valg at bestyrelsesmedlemmer til skolekredsen 

- Bente Brunke og Heidi Sofie Hansen er på valg. De modtager gerne genvalg. 

8. Valg af suppleanter til henholdsvis forældre- og skolekreds 

- Lotte Rock (skolekreds) og Karl Halbe (forældrekreds) er på valg. Begge modtager genvalg 

9. Godkendelse af pantebrev på 300.000 kr. til Jyske Bank til brug for mindre nedsættelse af 

kassekreditrente 

10. Evt. indkomne forslag 

11. Eventuelt 

 

Referent: Heidi Sofie Hansen 

Referat: 

32 interesserede tilhørere var mødt op. 

1. Formand Bente Brunke bød velkommen til de fremmødte, og specielt velkommen til Henrik 

Dyndegaard fra Jyske Bank. Hun takkede den praktiske gruppe for organisering af lokalet og den 

hjemmebagte kage og kaffen. 

 

2. Britta Kofoed blev foreslået som dirigent og valgt. Generalforsamlingen blev godkendt som lovligt 

indvarslet og dagsordnen læst op. 

 

3. Hans Otto Munch og Birthe Gregersen foreslog sig som stemmetællere og blev valgt. 

 

4. Dagsordnen blev godkendt. 

 

5. Formand Bente Brunke aflagde bestyrelsesberetning og Heidi Sofie Hansen oplæste tilsynsførendes 

beretning, da denne var forhindret i at deltage. Dirigenten takkede for beretningerne, og påpegede 

alle aktiviteterne på skolen og tilsynsførendes rosende ord. 

 



6. Peter Sejersen fremlagde det reviderede regnskab, da kassereren var forhindret i at deltage. 

Regnskabet blev positivt kommenteret af Henrik Dyndegaard, der pointerede, at ledelsen af skolen 

havde gjort et flot stykke arbejde og holdt regnskabet så tæt på budgettet. Regnskabet blev taget 

til efterretning. 

 

7. Bente Brunke startede valgrunden med en kort redegørelse af bestyrelsens arbejde og pointerede, 

ar der skulle lægges timer i bestyrelsesarbejdet, men at arbejdsmængden var aftaget med 

tiltrædelsen af skoleleder Ole Hald. Mikael Hesthaven, Mette Lund og Karin Topsø Larsen blev 

foreslåede til valg i forældrekredsen, og Mikael og Karin blev valgt. 

7b.  Bente Brunke og Heidi Sofie Hansen blev foreslået til valg i skolekredsen og blev begge valgt. 

8. Lotte Roch (skolekreds) og Karl Halbe (forældrekreds) var på valg. De blev begge foreslået, tillige 

med Vibe Petersen, Pernille Bruun og Mette Lund. Afstemningen faldt sådan ud: 

1. suppleant til skolekredsen: Lotte Roch 

2. suppleant til skolekredsen: Mette Lund 

3. suppleant til skolekredsen: Vibe Petersen 

1. suppleant til forældrekredsen: Pernille Bruun 

2. suppleant til forældrekredsen:  Karl Halbe 

 

9. Pantebrevet blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

10. Ingen indkomne forslag 

 

11. Stor personlig tak til Bente fra Ann Due og stor ros til den samlede bestyrelse fra Jens Kofoed, der 

nød at være til generalforsamling i år i modsætning til sidste år. Dirigent Britta Kofoed takkede for 

hvervet. 

 

 Og så var det kaffe, te og kage. 

 

Konstituerende bestyrelsesmøde er fastlagt til onsdag d. 13. april kl. 19:00 på skolen. 

 

 

Heidi Sofie Hansen, 5. april 2011  


