
 

 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

Pedersker, 18. april 2012   
 
 

Dagsorden 
 

1. Velkommen - ved bestyrelsesformand Bente Brunke 

2. Valg af dirigent - ved Bente Brunke 

3. Valg af stemmetællere - ved dirigent 

4. Godkendelse af dagsorden  - ved dirigent 

5. Bestyrelsen aflægger beretning - ved Bente Brunke 

6. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering - ved Peter Seide 

7. Arbejdsgrupperne informerer om deres arbejde samt separat regnskab herfor - ved Vibe 
Pedersen 

8. Tilsynsførendes rapport - ved Susanne Engset 

Skolens forældrekreds valgte i december 2012 Susanne Engset som ny tilsynsførende for skolen. 
Susanne Engset har udarbejdet tilsynsrapport, der fremlægges for Generalforsamlingen. 

 
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer til forældrekredsen 

Michael Hesthaven og Karin Topsø Larsen er valgt af forældrekredsen, og er på valg.  Michael 
Hesthaven modtager genvalg. Karin Topsø Larsen modtager ikke genvalg. 

Der skal vælges 2 medlemmer til bestyrelsen blandt forældrekredsen. 

 

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer til skolekredsen 

Bente Brunke og Heidi Sofie Hansen er valgt af skolekredsen og er på valg. Bente Brunke 
modtager genvalg. Heidi Sofie Hansen modtager ikke genvalg.  

Der skal vælges 2 medlemmer til bestyrelsen blandt skolekredsen. 

 

11. Valg af suppleanter til forældrekreds 

Karl Halbe og Lotte Roch er på valg som suppleanter blandt forældrekredsen. Lotte Roch 

modtager genvalg. Karl Halbe modtager ikke genvalg.  

Indkaldelse til 
 

Sydbornholms Privatskoles 
Generalforsamling 

 
 
 
Tid: mandag d. 27. maj 2012 kl. 18.30 
Sted: Sydbornholms Privatskole, 1. sal. 



 

 

 

12. Valg af suppleanter til skolekreds 

Mette Lund og Vibe Pedersen er på valg som suppleanter blandt skolekredsen. De modtager 
begge genvalg.  

 

13. Indkomne forslag til bestyrelsen.  

Der er indkommet to forslag til bestyrelsen til behandling på Generalforsamlingen: 

13a. Forslag stillet af Vibe Pedersen: 

”Generalforsamlingen bedes drøfte forældrenes deltagelse i arbejdsweekend og hovedrengøring. 
Vibe Pedersen ønsker drøftelse af et forældreafkrydsningssystem på linje med det system der 
anvendes på Østerlars Friskole eller et andet system med obligatorisk deltagelse. Vibe Pedersen 
fremlægger afkrydsningssystemet som på Østerlars Friskole på Generalforsamlingen.” 

Bestyrelsen indstiller, at Generalforsamlingen tager en åben drøftelse samt beslutning, om der 
fremover skal være obligatorisk deltagelse til arbejdsweekend og / eller hovedrengøring, og i 
given fald ved manglende deltagelse et gebyr. 

 

13.b. Forslag stillet af Lisbet og Hans Otto Munch: 

”For at fastholde skolens kvalitet også med hensyn til Valgfag i overbygningen, foreslår vi at 
skolen tilbyder valgfag som Samfundsfag, Retorik, Erhverv, Økonomi (regnskab, budget), 
førstehjælp, spansk og kreative fag som Stop Motion. 
Vi foreslår desuden at skolen undlader at bruge time-ressourcer på Billig mad, julebag og  
ridning”. (Bilag vedlagt). 
 
 
Bestyrelsen indstiller, at Generalforsamlingen tager forslaget til efterretning og påpeger, at med 
etablering af de nye KREA fag, vil valgfag som billig mad og julebag ikke længere udbydes. 
Bestyrelsen indstiller endvidere, at Generalforsamlingen drøfter de formelle regler omkring 
valgfag, formålet med valgfagene samt skolens ressourcer i relation hertil. Formålet med 
drøftelsen er dels at sikre et fælles vidensgrundlag for alle Generalforsamlingens deltagere om 
skolens valgfag, samt for Bestyrelsen og skolens ledelse at modtage input fra 
Generalforsamlingen til udbud af valgfag fremover.  
Bestyrelsen indstiller dog, at forslaget i sin nuværende formulering ikke godkendes, da det vil 
fastlåse skolens udbud af valgfag til de i forslaget nævnte fag og ingen andre. Af principielle 
årsager ønsker bestyrelsen at fastholde, at den daglige pædagogiske ledelse af skolen ligger hos 
skolelederen. Derfor foreslår bestyrelsen, at Generalforsamlingen gennem en åben drøftelse giver 
både skolens daglige pædagogiske ledelse såvel som den kommende bestyrelse input til sikring af 
kvalitet i skolens valgfagsudbud fremover.  
 

14. Eventuelt 

 
Vel mødt! 
 
/Bestyrelsen, Sydbornholms Privatskole 
 



 

 

Om valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: 

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) 
Heidi Sofie Hansen, valgt af skolekredsen (næstformand) 
Peter Seide, valgt af forældrekredsen (kasserer) 
Karin Topsø Larsen, valgt af forældrekredsen (sekretær) 
Michael Hesthaven, valgt af forældrekredsen 
Birthe Gregersen, valgt af forældrekredsen 
Ulrik Rosendal-Jensen, valgt af skolekredsen 
Suppleanter: Vibe Pedersen, Karl Halbe, Lotte Roch, Mette Lund. 

 
Lidt om bestyrelsens opgaver 
Bestyrelsen mødes ca. 1 gang pr. måned, hvor skolens leder samt en medarbejderrepræsentant deltager. 
Lærernes tillidsmand samt en elevrådsrepræsentant kan også deltage.  
 
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for Børne- og 
Undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse 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.  
 
Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen vælger en tilsynsførende. Derudover skal 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 ansvarlige efter dansk 
rets almindelige erstatningsregler. De kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelsen af 
hvervet som bestyrelsesmedlem. 
 
 
 

 


