Referat af generalforsamling for Vinderød Privatskole d. 16. juni 2020
Tirsdag d. 16. juni 2020 kl. 17 blev der afholdt ordinær generalforsamling i den selvejende
institution Vinderød Privatskole.
Generalforsamlingen blev afholdt på Vinderød Privatskole. Til stede var, jf. vedtægternes §6,
medlemmer af forældrekredsen. Der deltog 14 medlemmer af forældrekredsen samt skolens
ledelse.
Formanden bød velkommen og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt
indkaldt i henhold til vedtægterne.
1. Valg af dirigent og referent
a. Esben Hegstrup blev valgt som dirigent, Dorthe Myndal Fogtmann blev valgt som
referent.
2. Bestyrelsens årsberetning v. bestyrelsesformand Jacob Lunding.
a. God økonomi
b. Fortsat arbejde med skolens værdier
c. Fokus på trivsel – både hos medarbejdere og elever
d. Fortsat forbedring af fysiske rammer
e. Arbejde bevidst med at få ’den gode historie’ i medierne
f. Der er truffet beslutning om udbygning af skolen
g. Forældrebetalingen til lejrturen i 8. er hævet en smule til 2x750 kr (beløbet
opkræves af to omgange i 7. via skolepengene).
h. En stor tak til skolens medarbejdere og ledelse for deres store indsats.
i. Stor tak til afgående næstformand Stine Kjær for hendes indsats gennem mange år i
bestyrelsen
j. Bestyrelsens årsberetning blev taget til efterretning uden kommentarer.
3. Skolelederens årsberetning v. skoleleder Dorte Lindhardt Dahl
a. Dorte fremlagde årsberetningen. Beretningen er tilgængelig på skolens
hjemmeside.
b. Skolelederens årsberetning blev taget til efterretning uden kommentarer.
c. Der blev spurgt til overgangen til, at egne computere skal medbringes i
udskolingen. Dorte fortalte, at der kommer en overgangsordning for ældste årgang.
Der kommer mere information til forældrene, når detaljerne er på plads.
4. Bestyrelsen og ledelsen forelægger den reviderede og godkendte årsrapport til orientering.
a. Årsrapporten blev fremlagt og gennemgået af viceskoleleder Jette Nord Kruse. 2019
blev afsluttet med et flot resultat på kr. 382.219.
5. Bestyrelsen og ledelsen forelægger det vedtagne budget til orientering.
a. Budgettet for 2020 blev fremlagt af viceskoleleder Jette Nord Kruse.
6. Behandling af rettidigt indkomne forslag
a. Ingen indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for VPS for de næste 2 år:
a. Esben Hegstrup og Denis Vrzogic blev valgt. Der var ikke yderligere kandidater.
8. Valg af min. 2 suppleanter for 1 år:

a. Jonna Eriksen blev valgt som 1. suppleant og Tonni Leth Kristensen blev valgt som
2. suppleant. Der var ikke yderligere kandidater.
9. Evt.
a. Der var ingen punkter under eventuelt, men et enkelt spørgsmål og en kommentar.
i. Der blev spurgt til det forventede antal elever efter sommerferien og Jette
Nord Kruse oplyste, at der forventes et elevtal på 288 efter sommerferien.
ii. Ros til ledelsen for håndteringen af undervisningen i forbindelse med Covid19.

