
Referat fra 

Sydbornholms Privatskoles 

Generalforsamling 

 

Tid: Torsdag d. 22. maj 2014 kl. 19.00  

Sted: Sydbornholms Privatskole, 1. sal.    

Tilstede: 20 personer fra både forældre- og skolekreds, tilsynsførende Susanne Engset og skoleleder 

Matilde Lissau.               

 

1. Velkommen - ved bestyrelsesformand Bente Brunke 

a.  Bente Brunke bød velkommen til de fremmødte, og informerede om de nye regler 

omkring ligestilling.  

 

2. Valg af dirigent - ved Bente Brunke  

a. Britta Kofoed blev forslået, og modtog valget som dirigent. 

b. Britta Kofoed konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

Dagsordenen blev læst op. 

 

3. Valg af stemmetællere - ved dirigent  

a. Matilde Lissau og Kaj Jørgensen modtog valg som stemmetællere. 

 

4. Godkendelse af dagsorden - ved dirigent  

a. Godkendt. 

 

5. Bestyrelsen aflægger beretning - ved Bente Brunke  

a. Bente Brunke læste beretningen op, og denne tages til efterretning. Vil blive lagt ud 

på Skoleintra. 

 



6. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering – ved Ulrik Rosendal-

Jensen  

a. Ulrik Rosendal-Jensen fremlagde regnskabet, og dette blev taget til efterretning. 

b. Der er et flot overskud fra 2013 på 669.514 kr., og det går fint med at kunne afskrive 

på gælden. Det forventes, at der også til næste år vil være overskud. 

c. Det ser rimeligt fornuftigt ud mhp. elevtilgang, og flere klassetrin er nu lukket, men 

for et enkelt klassetrin (0.-1. klasse) er der stadig ledige pladser.  

Der er dog brug for løbende tilgang af elever i de kommende års børnehaveklasser, 

så man fortsat opnår en jævn fordeling af elever ved sammenlæsningsklasserne. 

Matilde Lissau opfordrede til, at vi forældre anbefaler skolen til venner og anden 

omgangskreds, da det er det mest effektive markedsføringsredskab. 

d. Der er lavet et styrket samarbejde med de omkringliggende private børnehaver for at 

få tilgang af elever den vej. 

e. Da der hverken er økonomi, børn eller arbejdsmæssige ressourcer til at videreføre 

vuggestuen og børnehaven, Rytmehuset Villabælla, så har bestyrelsen og ledelsen 

besluttet, at den i stedet vil satse på ovennævnte samarbejde (punkt 6.c) samt 

fortsætte med vores gode arbejde med skolen. 

f. Der er kommet nye regler vedr. momskompensation, og de indebærer, at skolen skal 

have minimum 101 gavegivere, som hver giver minimum 200 kr. som gave. Man 

kan godt give mindre gavebeløb, men de tæller ikke med i kravet om de 101 

gavegivere. Alle gavebeløb vil fortsat være fradragsberettiget, såfremt man opgiver 

sit CPR- eller cvr.nummer.  

Bestyrelsen opfordrer til at forældre- og skolekreds hjælper med at finde nogle glade 

gavegivere, som ikke må være forældre eller ansatte på skolen. 

g. Det er muligt at få regneskabet ud på mail, hvis man ønsker det via kontoret. 

 

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

Vibe Petersen  

a. Der er kommet et forslag, om at hovedrengøringen i klasselokalerne lægges over til 

klasserådene. Således at det er forældrene i klasserne, der skal sørge for 

hovedrengøring sammen to gange om året i deres klasselokale, og derved kan den 

store fælles hovedrengøring bruges til faglokaler og gymnastiksal. Dette forslag 

tager bestyrelsen stilling til på næste bestyrelsesmøde.  

 

8. Tilsynsførendes rapport - ved Susanne Engset  

a. Ros til skolen fra tilsynsførende. Skolen lever op til ”At børn lærer forskelligt”, og 

forstår at undervise og udfordre børnene på de niveauer, de er. Eleverne tør ytre sig, 

og der tages hensyn til de enkelte elever. Inklusion foregår upåklageligt.  

Eksamensresultaterne for afgangsklassen var flot, men da det var en lille klasse, så 

må resultaterne ikke offentliggøres jf. ministeriets regler.  

  



 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer til forældrekredsen  

Lotte Roch og Vibe Petersen er valgt af forældrekredsen, og er på valg. Lotte Roch modtager 

ikke genvalg. Vibe Petersen modtager genvalg. Der skal vælges 2 medlemmer til bestyrelsen 

blandt forældrekredsen.  

a. Jesper Marker blev valgt.  

b. Vibe Petersen blev genvalgt. 

Bestyrelsen takkede Lotte for hendes arbejde i bestyrelsen som både suppleant og medlem. 

 

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer til skolekredsen  

Mette Lund og Ulrik Rosendal-Jensen er valgt af skolekredsen og er på valg. Mette Lund 

modtager genvalg. Ulrik Rosendal-Jensen modtager genvalg.  

Der skal vælges 2 medlemmer til bestyrelsen blandt skolekredsen.  

a. Mette Lund og Ulrik Rosendal-Jensen blev begge genvalgt. 

 

11. Valg af suppleanter til forældrekreds  

Der skal vælges en suppleant til bestyrelsen blandt forældrekredsen.  

a. Morten Edlers blev valgt. 

 

12. Valg af suppleanter til skolekreds  

Morten Edlers er på valg som suppleant blandt skolekredsen.   

a. Kaj Jørgensen blev valgt. 

 

13. Eventuelt   

a. Britta Kofoed takkede skolen og forældre for det flotte arbejde og sagde: ”I skal 

passe på jer selv og ikke drive rovdrift på de frivillige hænder”. 

b. Skoleleder Matilde Lissau er blevet medlem af Friskolebestyrelsen, og opfordrede 

forældrene til at tage med til møderne. 

c. Spørgsmål fra forældre om atletikstadion. Endnu er alt endnu ikke på plads, men der 

kommer info senere. 

d. Fra bestyrelsen var der stor ros til de ansatte for deres arbejde, fleksibilitet og 

økonomisk ansvar. Matilde vil bringe det videre.  



e. Skolen har 10 års jubilæum til august 2014. Der vil blive lavet udvalg, der skal stå 

for forskellige tiltag f.eks. Jubilæumsskrift, billedplancher mm. Der vil blive afholdt 

en kæmpe fest torsdagen før efterårsferien , hvor de elever, der har været med lige 

fra skolens start og som går ud af 9. klasse her i år, vil være med som æresgæster.  

 

Britta Kofoed takkede for fremmødet  

 

Referent    Dirigent 

Dato:    Dato:   

-------------------------------------   ------------------------------------------------- 

 Vibe Petersen   Britta Kofoed 


