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Hornsherredvej 446, 4070 Kirke Hyllinge, www.sofiehoejfriskole.dk 
 

 

Referat af bestyrelsesmøde 
 

Tirsdag den 14. december 2021 kl. 19:00 på lærerværelset. 

 

Tilstede: 
Elisabeth Haulund (skoleleder), Niels Hunderup, Caroline Pilemann og Marike Jensen, 
Jonathan Dennis (online), Sabine Lindeberg (online) 

 
Fraværende: 
Henrik Kirkestrup, Tina Lauridsen 
 
Personalerepræsentant:  

Claes Jørgensen 

 

Referent: 
Niels Hunderup 

 

 

Dagsorden: 
 

1) Referat - underskrift 

Udskydes til næste gang, da der er mange fysiske afbud. 

 

 

2) Nyt fra skolelederen 

- Pt. 196 elever (flere i 9. klasse er stoppet siden sidst). 
- Siden sidst har flere elever været på besøg og i øvrigt er der løbende henvendelser fra 

folk der kigger på hus i området. 

 

 

3) Endelig godkendelse af budget for 2022 

Budgettet for 2022t blev godkendt.  
Der var en bemærkning om at der er stadig er corona og dermed uforudsete udgifter og 
indtægter.  

 
 

4) Deltagelse fra bestyrelsen på pædagogisk døgn d. 21.-22. jan. 

Pædagogisk weekend bliver afholdt på Bromølle Kro, ligesom det har været før.  
Sidst deltog nogle fra bestyrelsen i udvalgte emner. 
Elisabeth sender et mere detaljeret program ud senere, derefter er der tilmelding fra 
bestyrelsen ca. 1 uge før. 
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5) Fastsættelse af datoer for arbejdslørdag og generalforsamling 

- Arbejdslørdag foråret: beslutning om dato skubbet til næste bestyrelsesmøde. 
 
- Generalforsamling: dato fastsat til onsdag den 20.04.2022 kl. 19-21. 

 
 

6) Sponsorater og moms 
Niels uddybede forudsætningerne for at modtage sponsorater uden at være 
momsregistreret. Samtidig med vil Niels også sørge for at der bliver sendt et ’notat’ fra 
BDO (revisor) rundt. 
På næste møde tales der videre om hvordan vi kan få en sponsor-forening op at køre 
igen. 

 
 
7) Eventuelt 

- Ombygning: Niels gav kort status omkring at arkitekten har været ude og måle op og 
verificere de foreløbige skitser. Nu bliver de skitserne tegnet færdig til 
myndighedsgodkendelse i løbet af den næste måneds tid. 

 
 

Mødet sluttede kl. 20:59 
 

 

 

 Næste møde 
Næste møde er aftalt til den 1. februar 2022 kl. 17:00 – husk efterfølgende julefrokost 
udenfor skolens matrikel. 

 
!  Niels er guldklump (sørger bordbestilling, nærmere information følger) 

 
 

 

 

Sendt til: 
Elisabeth Haulund, Claus Hobel, Jonathan Dennis, Henrik Kirkestrup, Tina Lauridsen, 
Caroline Pilemann, Niels Hunderup, Sabine Lindeberg, Marike Jensen. 
 


