
3. Det reviderede regnskab forelægges til orientering  
Gennemgang af årsrapport (regnskab): Steen Møhring Madsen  
Formalia: Ledelsen har ansvaret af retvisende årsregnskab, som nu blot skal præsenteres. 
 
Ud fra nuværende regnskab har bestyrelsen forsøgt at være ansvarlige – sætte tæring efter næring. 
Revisionen har godkendt regnskabet. 
Regnskabet blev gennemgået. Skolen gik ud af 2020 med underskud. Heldigvis er det gået fremad 
siden 2019, og budgettet for næste år er justeret til elevtallet. Dialog med kreditorer har været 
positive, det er en udfordring, men der bliver taget hånd om det. Bl.a. er lønomkostninger forsøgt 
reduceret, men for at bevare det høje faglige niveau er det gjort meget nænsomt. 
Der planlægges besparelser i form af nedlukning af udvalgte fysiske faciliteter, hvilket forudsiges at 
give en ret kraftig besparelse på driften. Udlejning er ikke en mulighed pga. regler fra STUK, men der 
undersøges også fremadrettet, hvorvidt udlejning – eller ”deling af lokaler og deling af 
driftsomkostninger” kan lade sig gøre. Forældreinvolvering skal åbne for flere ideer og flere kræfter til 
generelt vedligehold.  
 
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  
Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg (valgperiode 2 år):  
Bestyrelsesmedlem: Steen Møhring Madsen (modtager genvalg)  
Bestyrelsesmedlem: Mads Jensen (modtager ikke genvalg)  
Bestyrelsesmedlem: Anne Kirstine Schultz (modtager genvalg)  
To suppleanter er på valg (valgperiode 1 år):  
Suppleant: Bjarne Isager (modtager ikke genvalg)  
Suppleant: Steen Møhring Madsen (er indtrådt i bestyrelsen i perioden)  
 
Der bliver spurgt om nogen stiller op ved håndsoprækning og der gives mulighed for at foreslå 
medlemmer: 
Lau stiller op – vælges ind for 2 år 
Anne Kirstine modtager genvalg – vælges ind for 2 år 
Steen modtager genvalg – vælges ind for 2 år 
Anja – vælges ind for 1 år 
 
Alle på valg vælges dermed ind i bestyrelsen.  
 
Stine F stiller op som suppleant – vælges som 1. suppleant 
Katja stiller op som suppleant – vælges som 2. suppleant 
 
6. Valg af revisor  
Bestyrelsen indstiller genvalg af Brandt Revision  
Brandt Revision vælges. 
 
7. Indkomne forslag  
Der er ikke kommet indkommende forslag. 
 
8. Evt. 


