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Referat af bestyrelsesmøde, torsdag den 13. december 2018 

 

Til stede fra bestyrelsen: Christina Lyngbakke Larsen, Dennis Hou Holck, Helena 

Koch, Karsten Godiksen, Martin Storm van den Brekel og Rasmus Rovelt 

Andreasen. 

 

Til stede fra skolen: Kenneth Bukhave, Søren V. Flensborg og Ulla Stenstrøm 

 

Afbud fra: Lone Palm Jørgensen og Mette Kaas 

 

 

1. Godkendelse og underskrift af referatet 

 

Referatet blev godkendt og underskrevet. 

 

 

2. Eventuelle meddelelser 
 

Christina Lyngbakke Larsen:  

Har været på bestyrelsesformandsseminar, det var et spændende møde med 

mange gode input.  

Privatskoleforeningen afholder konference den 22. januar 2019 med emnet 

”Bestyrelse og skoleledelse – det strategisk kompetente samarbejde på de frie 

grundskoler” Karsten, Christina, Kenneth og Søren deltager.  

Privatskoleforeningen afholder et bestyrelsesseminar den 26. april 2019, hvor 

Helena deltager. 

 

Kenneth Bukhave:  

Der skal ansættes en ny lærer pr. 1. februar 2019, da Monica har opsagt sin 

stilling. Dennis eller Martin deltager som bestyrelsesrepræsentant i 

ansættelsesudvalget.  

Skolen har fået lavet en film til udskolingen, filmen skal ses som reklame for 

10. kl. og lægges på hjemmesiden.  

Vi har p.t. en udvekslingsstudent, studenten skal være her i 14 dage. 

 

3. Orientering om skolen 
 

Regnskab for perioden 1/1 – 30/11 2018 blev gennemgået og taget til 



efterretning. Bestyrelsen besluttede, at murerregningen på ca. 215.000 kr. 

udgiftsføres over driften. 

 

 

4. Budget 2019 

 

Budgettet for 2019 blev gennemgået og godkendt. Hvis der sker væsentlige 

ændringer i statstilskuddet udarbejdes et nyt budget i januar 2019. 

 

 

5. Bygningsrenovering/vedligeholdelsesplan 

 

Udskydes til et senere tidspunkt. Der nedsættes et bygningsudvalg bestående af 

Helene, Martin og Dennis. 

 

 

6. Bestyrelses-/ledelsesseminar den 15. januar 2019 

Bestyrelses- og ledelsesseminar afholdes tirsdag den 15. januar 2019 kl. 14-21. 

Rasmus Rovelt gennemgik planen for dagen. Kenneth og Søren finder et sted, 

hvor mødet kan afholdes. 

 

 

7. Struktur for kommende bestyrelsesmøder 

Der blev brainstormet på mødeformen, og der arbejdes videre med 

mødeformen. 

 

 

8. Eventuelt 
 

Helene – fortalte om en hændelse på skolen – det blev drøftet. 

 

 

Nyborg, den 13. december 2018 

 

Ulla Stenstrøm 

(referent) 


