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Referat fra: 

 

  

   Sydbornholms Privatskoles  

Generalforsamling 

 
   

 
Pedersker, d. 23. 04.18  

 
 
Tid og sted: Torsdag d. 17. maj 2017 kl. 19.00 på skolen 
 
Fint fremmøde med mere end 20 forældre og skolekreds 
Dagsorden 

 
1. Velkommen - ved bestyrelsesformand Bente Brunke   

 
   

2. Valg af dirigent – v/ Bente Brunke  
Bestyrelsen foreslog Britta Kofoed. Hun blev enstemmigt valgt 

 
3. Valg af stemmetællere - ved dirigent  

 
Kaj Jørgensen og Ole Hald 

 
4. Godkendelse af dagsorden - ved dirigent    

Dagsordenen godkendt 
 

5. Bestyrelsen aflægger beretning – v/ Bente Brunke   
Generalforsamlingen tog bestyrelsesberetningen til efterretning. 

 
  

6. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering – v/ 
kasserer Jesper Marker og bestyrelsesmedlem Ulrik Rosendal-Jensen 
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Regnskabet blev gennemgået af Jesper. 
Bestyrelsen tog regnskabet til efterretning 

7. Arbejdsgrupperne informerer om deres arbejde samt separat regnskab 
herfor – v/ Laura Borne  
En stor tak til Vibe for hendes enorme arbejde med at sørge for alle de 
forskellige arrangementer på skolen. 
Sidste år indkom der i runde tal: 
Loppemarkede:  36.000 
Skrabekalender: 20.000 
Cykelløb:     30.000 
Julefest:       8.000 
Banko:      20.00 
Det er godt 100.000 kr. på et år – dvs. 1000 kr. pr. elev! 
 
En kraftig opfordring til alle forældre om at deltage og hjælpe til i de 
forskellige arrangementer, således at vi fortsat kan have en god og 
velfungerende skole, samt holde skolepengene nede.  

 
  

8. Tilsynsførendes rapport – v/ tilsynsførende Susanne Engset    

  Susanne Engset har udarbejdet tilsynsrapport, der fremlægges for    
  Generalforsamlingen.    

Rapporten er vedhæftet separat. 

Susanne må ikke længere være tilsynsførende på skolen, så bestyrelsen 
takker hende for mange gode år og et rigtig godt samarbejde.  

 

8b: Præsentation af vores nye skoleleder Jeannett Tankred.  

 Jeannett præsenterede sig selv, og hendes erfaringer og værdier. 

 

 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer til forældrekredsen (2 medlemmer)  

Birthe Christoffersen og Jesper Marker er på valg. Birte er villig til at 
modtage genvalg. 
Birthe og Jesper er genvalgt  

   



3 
 

  
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer til skolekredsen (2 medlemmer)  

Mette Lund og Ulrik Rosendal-Jensen er på valg. 

Mette Lund er villig til at modtage genvalg. 

Ulrik Rosendal-Jensen modtager ikke genvalg.  

Bestyrelsen foreslår at Andreas Lindberg – der har været valgt som 
suppleant i den forgangne periode, opstilles som bestyrelsesmedlem, 
han er villig til at modtage valg.  

Mette og Andreas er valgt. 

 

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

Kathrin er valgt som 1. suppleant 

       Katrhine er valgt som 2. suppleant 

12. Valg af suppleant til skolekreds (1 medlem) Ulrik Rosendal-Jensen 
stiller på. 

Ulrik er valgt som 1. suppleant 

Bjørg Gitte er valgt som 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  
 
Ønske om at man prioriterer rengøringen noget mere og evt. opgraderer 
pedellens timeantal. 
 
Undren over manglen på fremmøde fra forældrekredsen generelt.  
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Der blev opfordret til at man gør op med ”plejer” – og bliver bedre  til både at 
informere og inddrage de nye forældre i arrangementer og traditioner på 
skolen. Dette tog bestyrelsen til efterretning.  
 
 
 
 
 
Dirrigent: Britta Kofoed   Referent: Laura Borne 
 
 
 
                                .     . 
 
 
 
 
 
 
 
  

       

 
 


