
Forældrekredsmøde den 17. maj 2022 kl. 19-21 Allerød Privatskole 
 
Dagsorden: 

1. Velkomst og valg af dirigent 
2. Skoleleders beretning 
3. Tilsynsførendes Allan Henriques beretning 
4. Valg af tilsynsførende 
5. Bestyrelsens beretning 
6. Bestyrelsen og revisor Charlotte Friis fremlægger det vedtagne budget for 2022 samt regnskab for 

2021 
7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter 
8. Fastsættelse af det højeste antal suppleanter og valg af suppleanter 
9. Behandling af indkomne forslag 
10. Eventuelt 

 
 
Referat: 
Ad. 1. Velkomst og valg af dirigent 
Bestyrelsen indstillede Henrik Kim Christensen som dirigent og han modtog valget, hvorefter han 
konstaterede at Forældrekredsmødet var rettidigt indkaldt og dermed beslutningsdygtig.  
 
Ad 2. Skoleleders beretning 
Skoleleder Mikkel Kofod Løvenhøj indledte sin beretning med at vise en af de oprindelige videoer om 
dannelse – og gennemgik derefter sin beretning for forældrekredsen. Hans beretning er vedlagt dette 
referat. 
 
3. Tilsynsførendes Allan Henriques beretning 
Skolens tilsynsførende redegjorde for årets tilsynsaktiviteter og blev opsummeret med ordene 
”Overordentlig tilfreds med undervisningen på skolen”. Redegørelsen vil – når den er endelig – blive lagt ud 
på UVMs tilsynsportal og vil også blive lagt ud på skolens hjemmeside.  
 
4. Valg af tilsynsførende  
Bestyrelsen indstiller Finn Øland som ny tilsynsførende, da den tidligere tilsynsførende falder for 
aldersgrænsen, da han har været tilsynsførende i seks år på skolen. Forældrekredsen godkendte 
indstillingen fra bestyrelsen. 
 
5. Bestyrelsens beretning 
Ved formand Kim Zillo Rokamp - beretning vedlagt / vedhæftet 
 
6. Bestyrelsen og revisor Charlotte Friis Voxted fremlægger det vedtagne budget for 2022 samt regnskab 
for 2021 
Resultatopgørelse gennemgået – såvel som nøgletal for skolen – og overordnet er revisor meget tilfreds. 
 
7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer 
Susanne Wiid og Thomas Willumsen genopstillede og Nikolaj Enevold Waldhausen fra forældrekredsen 
stillede op, og efter gennemført valghandling blev Susanne og Thomas valgt til bestyrelsen. 
 
8. Fastsættelse af det højeste antal suppleanter og valg af suppleanter 
Dirigenten stillede forslag om at vælge to suppleanter og forslaget blev vedtaget. 



Thomas Vesterholt genopstillede som suppleant og Nikolaj Waldhausen stillede op som suppleant. Begge 
blev valgt af forældrekredsen. 
 
9. Behandling af indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag. 
 
 
10. Eventuelt 
Ingen punkter blev drøftet. 
 


