
1 
 

Referat fra: 

 

  

   Sydbornholms Privatskoles  

Generalforsamling 

 
   

 
Pedersker, d. 17.05.2017  

 
 
Tid og sted: Onsdag d. 17. maj 2017 kl. 19.00 på skolen 
 
 
Dagsorden 

 
1. Velkommen - ved bestyrelsesformand Bente Brunke   

Bente bød den lille skare velkommen – især velkommen til nye ansigter. 
Som altid er det et tegn på at det går godt på skolen, når fremmødet ikke 
er voldsomt! 
.  

   
2. Valg af dirigent – v/ Bente Brunke  

Bestyrelsen foreslår Britta Kofoed som dirigent. 
Britta takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen er 
lovligt varslet 

 
3. Valg af stemmetællere - ved dirigent  

Niclas er selvskrevet via vedtægterne. 
Andreas Lindberg (far til Tobias i 1. klasse) blev også valgt.  

 
4. Godkendelse af dagsorden - ved dirigent    

Dagsordenen blev godkendt. 
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5. Bestyrelsen aflægger beretning – v/ Bente Brunke   
Bente fremlagde bestyrelsens beretning – Generalforsamlingen tog den 
til efterretning. (vedhæftet fil) 

 
  

6. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering – v/ 
kasserer Jesper Marker og bestyrelsesmedlem Ulrik Rosendal-Jensen 
Revisorerne har- heller ikke i år - ingen væsentlige bemærkninger til 
årsregnskabet, hvilket er meget positivt.  
Nøgletal: 
Vores indtægter har siden 2012 været jævnt stigende – hvilket skyldes 
et stigende elevtal.  
Vores udgifter i samme periode har ikke steget på samme måde – hvilket 
betyder at vi har brugt en større sum af på gældsafvikling. 
Den langfristede gæld er gået fra ca. 3 millioner til på nuværende 
tidspunkt at være på godt 100.000 kr.  
Antallet af årselever er steget fra 83,4 til 90,9 i samme periode.  
 
Alt i alt ser det meget fornuftigt ud, og der forventes et rimeligt overskud 
i år.  
 
Hvis nogen ønsker en kopi af det samlede regnskab tilsendt på mail, kan 
man kontakte skolesekretæren Marianne og få et eksemplar tilsendt.  
 
Efter et par opklarende spørgsmål omkring antallet af elever der 
modtager støtte, samt hvilke forventninger bestyrelsen havde til et evt. 
overskud på skolen, blev regnskabet taget til efterretning. 
 

7. Arbejdsgrupperne informerer om deres arbejde samt separat regnskab 
herfor – v/ Vibe Pedersen    
 
Vibe informerede om hvilke aktiviteter arbejdsgrupperne står for: 
 
Arbejdsweekend og vedligehold: 1 weekend årligt 
Praktiske grise: Hjælper til med kaffe/kage/opstilling til forsk. 
Arrangementer. 
Fundraising 
Banko  Årets overskud: 13.848 Kr. 
Julefest  Årets overskud:  8.830 Kr. 
Cykelløb  Årets overskud: 41.000 kr. 
Loppemarked: Årets overskud: 24.200 Kr. 
Skrabekalendersalg: Årets overskud: 22.025 kr. 
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8. Tilsynsførendes rapport – v/ tilsynsførende Susanne Engset    

  Susanne Engset har udarbejdet tilsynsrapport, der fremlægges for    
  Generalforsamlingen.    

Susanne forklarede at grunden til at man har en tilsynsførende er, at man 
som friskole får et temmelig stort beløb i statstilskud fra 
Undervisningsministeriet samtidig med at man som forældre betaler 
penge for at have sit barn på skolen – og derfor skal den tilsynsførende 
sikre at de elever der går på skolen får fuldt ud samme undervisning som 
elever på en folkeskole.  

I år har der været et lederskifte, hvilket Susanne ikke har oplevet har 
givet mærkbare konsekvenser for eleverne på skolen. Sidste år 
fokuserede hun på danskfaget – i år har det været matematik. 

Den samlede rapport inklusiv Susannes noter omkring hendes besøg, 
kommer til at ligge tilgængelige på skolens hjemmeside.  

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer til forældrekredsen (2 medlemmer)  

Mikael Hesthaven og Laura Borne er på valg. Begge er villige til at 
modtage genvalg. 
 
Begge blev genvalgt 

   
  

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer til skolekredsen (2 medlemmer)  

Bente Brunke er på valg og er villig til at modtage genvalg.  

Ulrik Rosendahl-Jensen ønsker at udtræde af bestyrelsen. 

Bente Brunke genvalgt. 

Ulrik Rosenkilde –Jensen (Som han rettelig hedder) fortsætter indtil 
videre.  

 

11. Valg af suppleant til forældrekreds (1 medlem) Kathrin Martiny er villig 
til at modtage genvalg 

Vibe Petersen er valgt som Suppleant til forældrekreds 
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12. Valg af suppleant til skolekreds (1 medlem) Vibe Pedersen er villig til at 
modtage genvalg 

Kathrin Martiny er valgt til 1. Suppleant 

Andreas Lindberg er valt 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  
 
- Opfordring til at opgradere rengøringsudstyret, i form af en ny 

industristøvsuger. 
- Opfordring til at skifte de gulve som det er umuligt at vaske 
- Kraftig opfordring til at bestyrelsen kigger på at få uddeligeret SFO-

rengøringen, således at den ikke længere ligger i forældrehænder 
- Niclas takkede endnu en gang for den fine modtagelse og understregede at 

der ikke er noget der er for småt at henvende sig om her på skolen – enten 
til ham eller lærerne.  

- Opfordring til at få udsendt brevet til medlemmer af Skolekredsen i god tid 
inden generalforsamlingen – det er glippet i år, pga. skolesekretæren havde 
andre opgaver i forbindelse med lederskiftet. Det står normalt kontorets   
årshjul. 

- Reglerne omkring fradrag for gavegive blev opridset.  
 
 
Referent: Laura Borne. 
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