
Forældrekredsmøde på Riberhus Privatskole 
tirsdag den 30. april 2019 kl. 19.30-21.00 

Dagsorden 
Formand Karsten Høy bød velkommen til det årlige forældrekredsmøde. Der var ca. 45 fremmødte. 

1. Valg af dirigent 
Til at varetage hvervet som dirigent peger bestyrelsen på Allan Sørensen, advokat og tidligere 
forældre til 2 børn på skolen. 
Da ingen andre ønskede hvervet takkede Allan for valget. 
Allan konstaterede at indkaldelsen var rettidig indvarslet og at betingelserne i §7 i skolens 
vedtægter var opfyldt. 

a. Valg af referent og stemmetællere 
Det er kun forældre, der har børn på skolen, der kan stemme. Der vælges 3 stemmetællere, 
Sanne Konstmann, Stine Nikolajsen og Charlotte Schweer. 

2. Bestyrelsen aflægger beretning 
Bestyrelsesformand Karsten Høy fremlagde bestyrelsens beretning (beretningen kan læses 
på skolens hjemmeside). 
Da der ingen spørgsmål var til Karstens beretning erklærede Allan beretningen for 
godkendt. 

3. Skolelederen aflægger beretning 
Skoleleder Søren Ernst Lüdeking fremlagde sin ledelsesberetning. 
(beretningen kan læses på skolens hjemmeside). 
Da der ingen spørgsmål var til Sørens beretning erklærede Allan beretningen for godkendt. 

4. Den tilsynsførendes beretning fremlægges 
Linda Jensen er skolens nye tilsynsførende, hun blev valgt sidste år og sidder for en 2- årig 
periode, foreløbigt indtil 2020. Hun er lærer på VUC og yderligere tilsynsførende på 2 
andre skoler. På baggrund af sit tilsyn har Linda udarbejdet en rapport til 
Undervisningsministeriet, hvori hun beretter at Riberhus Privatskole lever op til sine 
forpligtelser som skole. (Beretningen kan læses på skolens hjemmeside). Linda var meget 
positiv over det hun havde oplevet på Riberhus Privatskole og havde store roser til skolen. 
Der var ingen spørgsmål til Lindas fremlæggelse af rapporten. 

5. Bestyrelsen forelægger det reviderede og godkendte årsregnskab til orientering 
Svend Erik Underberg fremlagde budget og årsregnskab og orienterede de fremmødte om 
dette. 
Der var ingens spørgsmål til Svend Eriks orientering. 
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6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jfr. § 3. stk. 3, 4 & 6. 
På valg er følgende bestyrelsesmedlemmer: 

Karsten Høy - modtager genvalg 
Jannie Frandsen - modtager genvalg 
Ruth Bruun - modtager genvalg 
Pia D. Kiilerich - modtager ikke genvalg 

Kasper De Place, som pt. er suppleant i bestyrelsen, ønsker at stille op til den ledige bestyrelsespost. Før 
forældrekredsmødet havde Ulrik Rogge tilkendegivet at han ønskede at stille op til bestyrelsen. Der var 
således 6 personer, der ønskede at stille op til de 4 ledige poster i bestyrelsen. 
På baggrund af de af forældrekredsen afgivne stemmer kunne Allan konstatere at følgende blev valgt til 
bestyrelsen for en 2- årig periode. 

Karsten Høy 
Ruth Bruun 
Jannie Frandsen 
Ulrik Rogge 

Følgende 2 suppleanter blev valgt for en 1-årig periode: 
Kasper de Place 
Maria Fischer 

7. Indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag. 

8. Eventuelt 

Stine Nikolaj sen havde et spørgsmål angående mulighed for leje af hallen. Søren forklarede at der pt. er 
en forening, som er interesseret i at leje hallen. Der ligger ikke planer for at private kan leje hallen. 

Mikkel Killerich opfordrede folk til at melde sig som arrangører af den årlige skitur med skolen. Hvis 
ingen melder sig til at overtage posten som arrangør af den årlige skitur så lukker skiklubben. Karsten 
kunne berette at skolen stiller administration til rådighed for skiklubben, men ellers skal skiklubben bæres 
af frivillige forældre fra skolen. Hvis ingen melder sig bliver der ingen tur i 2021. 
Charlotte Schweer spurgte ind til hvad det indebar at stå for at arrangere den årlige skitur. 
Brian Jørgensen nævnte at den ramme, der ligger for den årlige skitur er næsten fastlagt. Der 
foretages nogle småjusteringer hvert år, men da rammen er meget velfungerende skal der ikke foretages 
de store ændringer. 

Da der ikke var flere spørgsmål til eventuelt afsluttede Allan sit hverv som dirigent på årets 
forældrekredsmøde. Karsten havde den afsluttende bemærkning og takkede de fremmødte for deltagelse 
på forældrekredsmødet. 

Der blev efterfølgende afholdt et kort bestyrelsesmøde hvor bestyrelsen konstituerede sig som følger: 

Formand: Karsten Høy 
Næstformand: Trine Lynddahl 
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