
 

 

Indkaldelse til 

 

   Sydbornholms Privatskoles 

Generalforsamling  

Pedersker, d. 17.04.2014 

 

 

Tid og sted: Tirsdag d. 12. maj kl. 19.00 på skolen 

      

Dagsorden:   

 

1. Velkommen - ved bestyrelsesformand Bente Brunke  
  

2. Valg af dirigent – v/ Bente Brunke   
 

3. Valg af stemmetællere - ved dirigent   
 

4. Godkendelse af dagsorden - ved dirigent   

 

5. Bestyrelsen aflægger beretning – v/ Bente Brunke   
 

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

kasserer Jesper Marker 

 

7. Arbejdsgrupperne informerer om deres arbejde samt separat regnskab 
herfor – v/ Vibe Pedersen   

 

8. Tilsynsførendes rapport – v/ tilsynsførende Susanne Engset   

Susanne Engset har udarbejdet tilsynsrapport, der fremlægges for 

Generalforsamlingen.   

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer til forældrekredsen (2 medlemmer) 

Salina Høegh-Hansen og Mikael Hesthaven er på valg. Salina Høegh-

Hansen modtager ikke genvalg, Mikael Hesthaven modtager genvalg.   

  



 

 

 

 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer til skolekredsen (1 medlem) 

       Bente Brunke er på valg, og modtager genvalg. 

 

11. Valg af suppleant til forældrekreds (1 medlem) 

      Morten Edlers er på valg. Modtager ikke genvalg. 

 

12. Valg af suppleant til skolekreds (1 medlem) 

     Kaj Jørgensen er på valg, og modtager genvalg. 

 

     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 
 

 

Vel mødt!   

 

/Bestyrelsen, Sydbornholms Privatskole 

  



 

 

 

 

 

Lidt om bestyrelsen   

  

Skolens bestyrelse består af 7 medlemmer, hvoraf de fire skal være forældre 

til elever på skolen.  Bestyrelsen sammensættes derfor af 4 medlemmer valgt 

af og blandt forældrene i forældrekredsen, og de resterende 3 medlemmer 

vælges af og blandt alle medlemmer i skolekredsen. Skolen har altså 2 

vælgende organer.   

  

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 

Der vælges hvert år mindst to suppleanter for bestyrelsen, hvoraf den ene skal 

vælges af og blandt forældrene.   

  

Bestyrelsen består p.t. af følgende medlemmer:   

 Bente Brunke, valgt af skolekredsen (formand)   

 Vibe Pedersen, valgt af forældrekredsen (næstformand)   

 Jesper Marker, valgt af forældrekredsen (kasserer) 

 Salina Lianne Høegh Hansen, valgt af forældrekredsen (sekretær) 

 Ulrik Rosendal-Jensen, valgt af skolekredsen  

 Mikael Hesthaven, valgt af forældrekredsen 

 Mette Lund, valgt af skolekredsen 

Samt 2 suppleanter:  

 Kaj Jørgensen, valgt af skolekredsen 

 Morten Edlers, valgt af forældrekredsen 

 

Bestyrelsens opgaver   

Hele bestyrelsen mødes ca. 1 gang pr. måned, hvor skolens leder samt en 

medarbejderrepræsentant deltager.   

Lærernes tillidsmand samt en elevrådsrepræsentant kan også deltage.   

Forretningsudvalget bestående af formand, næstformand og kasserer) samt 

økonomiudvalg har dog flere møder med skoleleder, bank m.v.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for 

Undervisningsministeriet for, at skolens økonomi og drift er i verensstemmelse 

med skolens vedtægter, lovgivningen og andre retsregler.  

 

Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forvaltningen af de statslige tilskud 

er i overensstemmelse med lovgivning og skolens vedtægter.   

  

Derudover er bestyrelsen ansvarlig for, at forældrekredsen vælger en 

tilsynsførende.  

Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på 

betryggende måde. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig 

gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.   

Endelig er Bestyrelsen ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes en årsrapport i 

overensstemmelse med gældende regler.   

Bestyrelsen fastsætter størrelsen af kontingenter, skolepenge og 

forældrebetaling for skolefritidsordning.   

Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om ethvert andet spørgsmål om 

skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning.   

Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive 

draget ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler. De kan ikke 

modtage honorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet som 

bestyrelsesmedlem.   

  

   

  

   

  

   

  

  


