Referat Generalforsamling
Tirsdag den 25. april 2017 kl. 19.00

1. Valg af dirigent.
Advokat Lars Stuckert blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og
dermed beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsen ved formand Birgitte Nymann aflægger beretning.
BN præsenterede bestyrelsen, og takkede ledelsen, personalet og forældregruppen for det fine
fremmøde.
Beretning lægges på hjemmesiden.
Mie Fynbo Pedersen spurgte, om skolen kærede sig over den gruppe elever som var fra flyttet
skolen? – svaret fra Birgitte var, at det var selvfølgelig noget skolen/bestyrelsen have kæret sig om.
Beretningen blev på generalforsamlingen taget til efterretning.

3. Skoleleder Henrik Christensen aflægger pædagogisk beretning.
Beretningen lægges på hjemmesiden.
Michael Pedersen spurgte, hvor mange elever Privatskolen Nakskov tilbyder Talent Camp, og om
det var ca. samme antal elever, som deltager fra andre skoler? – Henrik & Mette Vest svarede, at
skolen pt. har elever fra 7., 8. & 9 klasse, og antallet stemmer fint overens med det antal elever
andre skoler sender på Talent Camp.
Beretningen blev på generalforsamlingen taget til efterretning.

4. Det reviderede regnskab forelægges til orientering.
Der blev uddelt en kortfattet regnskabsmeddelelse for 2016 til alle fremmødte. Revisor Ulla Koed
fra Beierholm gennemgik regnskabet.
Ulla Koed konkluderede, at skolen generelt har en god økonomi.
Årets overskud er på 373.810,-, hvilket Ulla Koed synes er flot. Dog er resultatet mindre end
budgetteret. Dette skyldes lidt færre elever, samt at skolen valgte at have en extra lærer ansat, i de
sidste 4 måneder inden Charlotte Lassesen gik af som lærer. Dette var af pædagogiske grunde, og
for at få den bedst mulige overgang.

Ulla Koed oplyste, at der ikke er nogen regnskabsmæssige bemærkninger, og at påtegningen er
blank.
Skolen har en sund økonomi.

5. Forældrerådet ved Karina Mortensen aflægger beretning.
Karina takkede personalet, ledelsen samt forældrekredsen.
Beretningen lægges på hjemmesiden.

Mie Fynbo Pedersen nævnte, at hun/de gerne ville deltage i forældrerådet.
6.

Tilsynsførende Ole Munksgaard aflægger tilsynserklæring.
Erklæringen lægges på hjemmesiden.
Konklusionen på Ole Munksgaard beretning var, at skolen giver god og varieret undervisning og
lever op til undervisningskravene både fagligt og pædagogisk.
Ole Munksgaard havde ved gennemgang af skolens hjemmeside i år, kunnet finde skolens
evaluerings- og opfølgningsplan på hjemmesiden, hvilket man også skal kunne.
Ligeledes kan årsplanerne også findes på skolens hjemmeside.
Ole Munksgaard oplyste, at skolen fagligt og pædagogisk fint står mål med de krav man, som skole skal
efterleve. Karaktermæssigt ligger skolen i den bedste 4. del på landsplan.
Ole Munksgaard har været tilsynsførende på skolen i 13 år, og pga. nye regler som betyder, at man kun
må være tilsynsførende på samme skole i 6 år – fratræder Ole som tilsynsførende på skolen.

Cecilie Jentoft Tobiasen spurgte til donationer. – svaret fra Ole var, at skolen heller ikke i 2016 har
modtaget donationer af nogen art. Ole oplyser, at skoler gerne må modtage donationer, dette skal
blot fremgå af tilsynsrapporten.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:

Birgitte Nymann (Modtager genvalg)
Knud Nielsen (Modtager genvalg)
Martin Madsen (Modtager genvalg)

Birgitte Nymann, Knud Nielsen & Martin Madsen blev genvalgt.

8. Valg af 1. og 2. suppleant.
1. supp.
2. supp.

Anders Holst
Camilla Nordstrøm

9. Valg af tilsynsførende i henhold til Lov om Friskoler og Private Grundskoler
m.v.
Bente Bøttger er skolens nye ekstern tilsynsførende.

10. Indkomne forslag
Der var ikke nogle indkomne forslag.

11.

Eventuelt
Marie Louise spurgte, om skolen igen ville overveje at starte en madordning?
– Henrik svarede, at det vil skolen rigtig gerne, men at dette kan blive dyrt, og det skal være en
madordning som alle elever har mulighed for. Henrik vil tale med Skoleleder Ove fra Sct. Birgitta i
Maribo, for at høre om deres erfaringer.
Marie Louise efterspurgte ligeledes nogle retningslinjer udstedt af ledelsen/bestyrelsen vedr.
rejse/klasse kasser.
- Birgitte oplyste, at dette punkt er under udarbejdelse.

Birgitte Nymann takkede for en god generalforsamling, Tak til Lars Stuckert & især tak til Ole
Munksgaard for 13 års godt samarbejde.

