
                       Generalforsamling

                 Sydbornholms Privatskole

Pedersker 27. maj 2021

Tid og sted: torsdag 27. maj 2021 kl. 19.00 på skolen

Dagsorden

1. Velkommen – v/ bestyrelsesformand Maria Arvidsson

2. Valg af dirigent – v/ Maria Arvidsson

Anker Munch er valgt

Generalforsamlingen er lovligt indvarslet

3. Valg af stemmetællere – v/ dirigent

Britta Kofoed og Kaj Jørgensen

4. Godkendelse af dagsorden – v/ dirigent

Godkendt

5. Bestyrelsen aflægger beretning – v/ Maria Arvidsson

Det kommer nok næppe som en overraskelse for nogen, at også Sydbornholms Privatskole har været 

præget af Covid-19 under 2020. Der har været nedlukning, hjemmeundervisning og så en genåbning 

med en lang række restriktioner, der skulle overholdes. Der har været mange hindringer og 

problemer på vejen, som der hurtigt skulle findes en løsning på. Det har været dybt imponerende at 

se, hvor hurtigt både lærere og elever omstillede sig til den nye hverdag.

Fokusområder:

Bestyrelsen har under året haft fokus på to områder: markedsføring og vedligehold. På 

markedsføringsområdet var planen for 2020, at vi skulle arbejde videre med den missions- og 

værdiproces, der blev indledt i efteråret 2019, og i begyndelsen af 2020 tog vi derfor kontakt med en 

lokalt forankret kommunikationsrådgiver. Men kort efter blev Danmark lukket ned, og på grund af 

det gældende forsamlingsforbud blev det videre forløb i første omgang sat på pause for senere at 

blive helt aflyst, da vi på daværende tidspunkt ikke havde overblik over, hvilke konsekvenser Covid-

19 ville have på skolens økonomi. Under efteråret blev der igangsat en mindre 

markedsføringskampagne på de sociale medier, og der blev optrykt streamers med skolens logo på 

for at øge skolens synlighed. Branding og markedsføring af skolen vil bestyrelsen arbejde videre 

med under 2021, og der er blevet afsat et mindre beløb på 10.000 kr. til dette.



På vedligeholdelsesområdet er der et rigtigt stort efterslæb, da det af økonomiske grunde under en 

lang årrække ikke har været muligt at vedligeholde skolens bygninger i det omfang, der har været 

brug for. Med udgangspunkt i den bygningsrapport, der blev lavet i januar 2018, er bestyrelsen 

således under 2020 gået i gang med forskellige tiltag. Der er blandt kommet nyt gulv i SFO’en, i 0.- 

1.’s klasseværelse og på bagtrappen ved indgangen til pedellens værksted, et (delvist) nyt køkken i 

SFO’en og nye veluxvinduer i skolens tresserbygning. Herudover er vores to brandtrapper af 

sikkerheds- og lovmæssige grunde blevet forlænget, så de nu når hele vejen ned til jorden. 

Bestyrelsen vil arbejde kontinuerligt med skolens vedligehold de kommende år.

Økonomisk resultat:

Skolens regnskab i 2020 slutter med et overskud på 405.000 kr. Skolen havde pr. 31.12.2020 en 

langsigtet gæld på 515.000 kr. i indefrosne feriepenge, der belaster vores likviditet. Herudover er der 

ikke yderligere gældsudgifter af betydning. Vi havde forventet en større investering i 

kloakforholdende, hvor regn- og spildevand skal adskilles, men vi afventer fortsat, at kommunen og 

Bornholms Energi og Forsyning laver deres del af arbejdet, før vi kan gå i gang. Der er derfor 

udskudt en investering på ca. 175.000 kr. En afskedigelse af en medarbejdere under 2020 har haft 

betydning for regnskabet med en omkostning på ca. 175.000 kr. I perioden fra januar til og med maj 

2020 har der været langtidssygemeldinger i SFO-delen. Disse sygemeldinger får dog mindre 

betydning for regnskabet, da vi grundet Covid-19 havde begrænset åbning i SFO’en under samme 

periode, og vi derfor ikke var nødt til at skaffe vikarer. I forbindelse med skolens genåbning har det, 

som påkrævet af myndighederne, været nødvendigt at igangsætte ekstraordinær rengøring. Skolen 

har modtaget 30.788 kr. i tilskud til hjælp til dækning af dette. Det har dog ikke dækket den fulde 

omkostning, der i 2020 har ligget på ca. 53.000 kr. Penge fra tidligere års overskud er blevet sparet 

op, og skolen har nu en god likviditet. Pengene vil blandt andet blive brugt til større 

vedligeholdelsesopgaver i de kommende år og til indbetaling af de indefrosne feriemidler. Men 

skolens opsparede midler er under pres. I december 2020 meldte Børne- og Undervisningsministeriet

ud, at støttetilskuddet for det kommende finansår, 2021, vil falde med 204.000 kr. Tilskuddet faldt 

også året før, hvilket betyder en samlet nedgang svarende til over 300.000 kr. hen over de to sidste 

års finanslove. I tillæg til dette forventer vi et stort fald i elevantal i det kommende skoleår 

(2021/22), grundet en lille indskrivning på fem elever i 0. klasse og en 9. klasse på elleve elever, der 

forlader skolen her til sommer. For at imødekomme de økonomiske udfordringer har bestyrelsen 

desværre fundet det nødvendigt at iværksætte en forøgelse af elevbetalingen på 125 kr. månedligt på 

skoledelen. Det skal imidlertid også ses i lyset af, at der er gået otte år siden, det sidst blev gjort. 

Stigningen vil blive effektueret pr. 1. aug. 2021. Samlet set er skolens økonomi at betragte som 

skrøbelig, og der vil fortsat være fokus på at holde omkostningerne nede.

Arrangementer:

På grund af Covid-19 har det ikke været muligt at afholde alle de familiearrangementer, vi plejer at 

have på skolen under et helt almindeligt år. Skolens forårsfest og julefest blev således aflyst ligesom 

begge arbejdsweekender. Cykelløbet i efteråret blev afholdt men på en lidt anderledes måde. 



Herudover er der blevet solgt skrabekalendere. De færre arrangementer har haft en negativ 

indvirkning på skolens indtægt i sammenligning med tidligere år. Men det uden tvivl største tab i 

denne forbindelse er det sociale samvær som elever, forældre og personale har måttet undvære. 

Bestyrelsen vil dog gerne benytte lejligheden til at sige tusind tak for arbejdsgruppens indsats i løbet 

af året.

Støtte og partnerskab:

Skolen har et tæt samarbejde med Pedersker Idrætsforening, Pedersker Svømmeklub og Pedersker 

Lokalforening. Og sammen med Naturstyrelsen og Pedersker Lokalforening blev der i august opført 

tre shelters oppe i Lynggårdsskoven. Lokalsamfundet udgør en vigtig støtte for skolen. Som 

skolekredsmedlemmer, gavegivere og sponsorer bakker I op omkring skolens arbejde, og fra 

bestyrelsen skal der lyde en stor tak for jeres støtte og engagement. Herudover har skolen en 

partnerskabsaftale med BOFA omkring affaldssortering, hvor vi blandt andet forpligter os til at 

undervise eleverne i, hvordan man som borger kan være med til at skabe et mere bæredygtigt 

samfund.

Afslutningsvis:

Det er bestyrelsens overbevisning, at vi har en fantastisk skole med nogle dygtige og engagerede 

medarbejdere, som hver dag gør en kæmpe indsats for, at vores børn skal få en god og meningsfuld 

skolegang, et sted hvor vores børn glæder sig til at komme skole, og bestyrelsen vil gerne sige tusind

tak for det fantastiske arbejde, I gør hver dag for vores børn.

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

Resultatet for 2020 er overskud 404.842 kr.

Antal årselever har været på 100,8.

Regnskabet er godkendt

7. Forældrearbejdsgruppen informerer om sit arbejde og separat regnskab derfor – v/ Vibe Petersen

Cykelløb har været afviklet i en Corona venlig form, sammen hver for sig. Cykelløbet har indgivet 

33.400 kr.

Julefesten blev desværre aflyst pga. Covid-19.

Skrabekalender har solgt godt. Næsten alle blev solgt. Det har givet et overskud på 24.000 kr.

Næste skoleårs cykelløb bliver den 11. september 2021.

8. Tilsynsførende fremlægger rapport – v/ tilsynsførende Ole Hald

Skoleåret har været anderledes bl.a. pga. Covid-19. Der har været gode årsplaner og ugeplaner at 

arbejde ud fra. 

Undervisningen står mål med de krav der stilles.

”Et godt sted at være, et godt sted at lære” (Ole Hald).

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer til forældrekreds (3 medlemmer – den ene for kun ét år, da Birthe Kristoffersen 

har valgt at træde ud af bestyrelsen med et år tilbage af sin valgperiode)

Kathrin Martiny – modtager genvalg. GENVALGT

Lea Munch Marcher – modtager genvalg. GENVALGT



Birthe Kristoffersen udtræder, Lene Thorsen indtræder for ét år.

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer til skolekreds (2 medlemmer)

Bjørgitte Vivelund Kofoed – modtager genvalg. GENVALGT

Maria Arvidsson – modtager genvalg. GENVALGT

11. Valg af suppleant(er) til forældrekreds

Heidi Eisner

Frederik Tholstrup

12. Valg af suppleant(er) til skolekreds

Finni Green

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.

13. Eventuelt

Der spørges til Børnehaven. Der arbejdes på at købe grunden, når Børnehavens bygninger er 

nedrevet.

Der spørges til rengøring af SFO. Dette har været taget op flere gange. Der er pt. ikke økonomi til 

det nu. Det vil blive taget op igen ved næste budget år.

Der har været god struktur på arbejdsweekenden, og det er en god måde at arrangere det på. Tak for 

dem der har hjulpet nu og fremadrettet.

For at sikre at generalforsamlingen afholdes i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer i 

forhold til Covid-19, kræver deltagelse tilmelding. Tilmelding sker pr. mail til maria.arvidsson@spsky.dk.

Dirigent: Anker Munch

Referent: Birthe Kristoffersen 

mailto:maria.arvidsson@spsky.dk

