
 

 

 

Referat Generalforsamling 

Torsdag den 27. august 2020 kl. 19.00 

 

             Bestyrelsesformand Birgitte Nymann bød velkommen. 

1. Valg af dirigent. 
Knud Nielsen 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 fremmødet. 
Beretning lægges på hjemmesiden.  
 

Beretningen blev på generalforsamlingen taget til efterretning. 
 
 

3. Skoleleder Henrik Christensen aflægger pædagogisk beretning. 
Beretningen lægges på hjemmesiden. 

 

Beretningen blev på generalforsamlingen taget til efterretning. 

 
 

Kikki Sandau spurgte til placering, når skolen fremover ønsker 2 spor på en del årgange. 

HC & BN fortæller at skolen/bestyrelsen har et ønske om at bygge, således at der på sigt bliver 

nogle flere klasselokaler, samt kreative lokaler. Men ønsket er, at det bliver på skolens nuværende 

grund.  

 

Kjeld Jørgensen spurgte, om der en nogen kompensation til de elever, som har mistet store 

oplevelser grundet covid-19 situationen – så som skolekomedie mm. 

HC fortæller, at skolen vil gøre hvad der er muligt, men at det vil være svært at genskabe mange af  

de aflyste arrangementer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Det reviderede regnskab forelægges til orientering. 
Der blev uddelt en kortfattet regnskabsmeddelelse for 2019 til alle fremmødte.  

Dorte gennemgik regnskabet.  

 

Skolen har en god økonomistyring, og dermed en god og sund økonomi.  

 

Årets overskud er på 613.522,00 kr. resultatet er 55.000,00 kr. større end budgetteret. Der er igen i 

2019 blevet renoveret et klasselokale, lærerværelset samt en børnehave stue.  

 

Statstilskuddet til de private skoler er en procentdel af, hvad den gennemsnitlige folkeskole bruger 

3 år tidligere. 

 

 

5. Forældrerådet  
Punktet skal slettes, da der ikke er noget forældreråd. 

Punktet er fremover udgået.  

 

 

6. Tilsynsførende Bente Bøttger aflægger tilsynserklæring. 
Erklæringen lægges på hjemmesiden. 

 

Kort introduktion af Bente. Bente har haft virke som lærer & skoleleder på både en folkeskole samt 

en privatskole. Bente er pensionist og er tilsynsførende for 4-5 skoler.  

Konklusionen på Bentes beretning var, at skolen giver god og varieret undervisning og lever op til 

undervisningskravene både fagligt og pædagogisk. 

Der er en rigtig god ånd blandt store som små elever, samt personalet. 

 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
På valg er: Cecilie Jentoft Christensen (Modtager ikke genvalg) 

  Camilla Nordstrøm (Modtager genvalg) 

  Jesper Hansen (Modtager genvalg) 

 

Camilla Nordstrøm blev genvalgt. Jesper Hansen blev genvalgt. 

Charlotte Holst er trådt ind i bestyrelsen efter Marie Louise B. Nielsen 

 

Johnny Ottosen & Michael Zier Madsen blev valgt ind i bestyrelsen.  

 

 

8. Valg af 1. og 2. suppleant. 

1. supp.  Michael Zier Madsen 

2. supp. Martin Simonsen 

 

 



 

 

 

 

9.  Valg af tilsynsførende i henhold til Lov om Friskoler og Private Grundskoler    

 m.v. 
 Bente Bøttger fortsætter som skolens tilsynsførende, blev i 2019 valgt for en 2. årig periode 

 

10.   Ændring af Privatskolen Nakskovs vedtægter på følgende bestemmelser: 
  Følgende ændringer blev oplæst og godkendt. 

 

  Tilføjelse i § 1 stk. 1: 

”Ved anvendelse af ordet ”skole” eller ”skolen” i nedenstående vedtægter forstås den samlede 

institution, ”Privatskolen Nakskov”, herunder vuggestue, børnehave, SFO og skole, medmindre 

andet er anført.” 

a. Ændring i § 3 stk. 3: 

Stk. 3 ændres fra: 

 

Skolens bestyrelse består af 7 medlemmer, som alle vælges af og blandt forældrene til elever på 

skolen (forældrekredsen) ved skolens generalforsamling, efter reglerne i bekendtgørelse om valg 

af tilsynsførende.  

 

Der vælges hvert år 3 medlemmer for en to årig periode. Genvalg kan finde sted.  

 

Der vælges hvert år 2 suppleanter for bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.  

 

Begge suppleanter skal være forældre til elever på skolen.  

 

Som 7. Medlem indtræder forældrerådsformanden for Privatskolens Børnehave og vuggestue, 

på første møde efter ordinær generalforsamling. Valgperioden er 1 år. Dog først efter 

ekstraordinær generalforsamling eller ordinær generalforsamling. 

 

Ændres til: 

” Privatskolen Nakskovs bestyrelse består af 7 medlemmer, hvoraf de 6 vælges af og blandt 

forældrene til elever på skolen (forældrekredsen) ved skolens generalforsamling, efter reglerne i 

bekendtgørelse om valg af tilsynsførende. Der vælges hvert år 3 medlemmer for en to årig 

periode.  

 

Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år 2 suppleanter for bestyrelsen. Genvalg kan finde 

sted.  

 

Begge suppleanter skal være forældre til elever på skolen. 

 

Som 7. medlem indtræder forældrerådsformanden for Privatskolens Børnehave og vuggestue, 

på første møde efter ordinær generalforsamling.” 

 

 

 

 



 

 

 

b. I §3 stk. 17 tilføjes: 

Stk. 17: 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt 

personligt frem. Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, 

bortset fra de nedenfor i stk. 21 angivne beslutninger vedrørende fast ejendom, jf. § 8 

stk. 2. 

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller ved brev. Ved stemmelighed er formandens – og i 

dennes fravær næstformandens – stemme udslagsgivende. 

 

c. I § 5 stk. 2 slettes punkt 4 i dagsordenen: 
 

Stk. 2: 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april i Nakskov. 

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev eller ved anden sikker                

forsendelsesmåde, herunder digital forsendelse til forældrekredsens medlemmer med mindst 

14 dages varsel. 

 

 Indkaldelsen skal mindst indeholde følgende dagsorden: 

1.    Valg af dirigent. 

2.    Bestyrelsen aflægger beretning. 

3.    Det reviderede regnskab forelægges til orientering. 

4.    Forældrerådet aflægger beretning. 

5.    Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

6.    Valg af 1. og 2. suppleant. 

7.    Valg af tilsynsførende, i henhold til Lov om Friskoler og Private Grundskoler m.v.. 

8.    Indkommende forslag. 

9.    Eventuelt. 

 

 

Ændring af vedtægterne vil på næste års generalforsamling være et punkt til godkendelse, da 

ændringer til vedtægter skal godkendes 2 år i træk. 



 

 

 

11.   Indkomne forslag 

  Der var ikke nogle indkomne forslag. 

 

 

12.   Eventuelt 

         Der var ikke nogle indkomne forslag 

 

 Birgitte takkede for en god generalforsamling, Tak til Knud Nielsen, Bente Bøttger samt de  
 fremmødte forældre. 

 


