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Referat af foreningen Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasiers generalforsamling 

ved Årsmøde 2020, den 24. oktober 2020 på Hotel Nyborg Strand 

Referent: Heidi Andersen, Danmarks Private Skoler 

Formand for Danmarks Private Skoler -grundskoler og gymnasier, Karsten Suhr, bød velkommen og stillede 

forslag om forsamlingens valg af stemmetællere. Her blev følgende valgt:  

• Nicolas No Richter, sekretariatet (formand for stemmetællerne) 

• Erik Juul Hansen, sekretariatet 

• Rasmus Bondo Vester, sekretariatet 

• Anette Holmgreen, sekretariatet 

1. Valg af dirigent 

Karsten Suhr foreslog valg af Jesper Rothe, Advokat ved Bech-Bruun som dirigent, som herefter blev valgt. 

Dirigenten erklærede dernæst årsmødet for lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt.  
 
Af hensyn til mødets og dagsordenens gennemførelse orienterede dirigenten, at var det hensigtsmæssigt at 
tage dagsordenens punkt 5; ”Budget” umiddelbart efter punkt 3; ”Regnskab”. Dette godkendte 
forsamlingen. 
 
2. Bestyrelsens beretning 

Dirigenten gav ordet til formand Karsten Suhr, der aflagde bestyrelsens mundtlige beretning. 

Bestyrelsens mundtlige beretning kan findes på:  

https://privateskoler.dk/nyheder/3061-mundtlig-beretning-2020 

Dirigenten indbød dernæst forsamlingen til debat om såvel bestyrelsens skriftlige som mundtlige beretning.  

Under debatten bad følgende om ordet: 

Georg Høhling, skoleleder ved Sct. Joseph Søstrenes Skole, Charlottenlund 

Georg Høhling takkede for bestyrelsens beretning og foreningens arbejde. Herefter nævnte Georg Høhling 

den opbakning, som de private skoler havde modtaget, fra flere politiske partier, i forbindelse med 

forhandlingerne om koblingsprocenten. Georg Høhling spurgte, om de samme politiske partier nu også var 

klar over, at regeringen havde ændret i beregningsgrundlaget for koblingsprocenten. 

Karsten Suhr svarede Georg Høhling 

Formanden orienterede om, at foreningen blev gjort bekendt med problemstillingen igennem partiet 

Venstre og Ellen Trane Nørby. Formanden oplyste, at udover samtaler med Venstre, havde foreningen også 

haft samtaler med andre politiske partier, herunder Enhedslisten og Det Radikale Venstre. Formanden 

nævnte den opbakning, som Enhedslisten og Det Radikale Venstre allerede havde givet vedr. en fastholdelse 

af koblingsprocenten og dens beregningsgrundlag. Formanden tilføjede, at foreningen er meget 

opmærksom på dette og følger udviklingen nøje.  

https://privateskoler.dk/nyheder/3061-mundtlig-beretning-2020
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Da ingen andre herefter ønskede ordet, konstaterede dirigenten, at forsamlingen tog såvel den skriftlige 

som mundtlige beretning til efterretning. 

3. Fremlæggelse af regnskab 2019 til godkendelse 

Dirigenten gav ordet til næstformand i Danmarks Private Skoler, Bo Mehl Jørgensen, som gennemgik 

foreningens regnskab for 2019.  

Hovedposterne placerer sig således: 

Resultat 2019 (beløb angivet i tusinde kr.):  

Indtægter: 11.667  

Udgifter: 11.253  

Ekstraordinære poster: 0 

Renteindtægter mv.: 707  

Årets resultat før skat: 1.121  

Årets resultat efter skat: 1.042  

Balance 2019 (beløb angivet i tusinde kr.): 

Aktiver:  

Anlægsaktiver: 0 

Omsætningsaktiver: 13.883  

Aktiver i alt: 13.883  

Passiver: 

Egenkapital: 12.109  

Gældsforpligtelser i alt: 1.774  

Passiver i alt: 13.883  

Regnskabet, som har blank påtegning af den statsautoriserede revisor, er godkendt af bestyrelsen. 

Der var ingen kommentarer til regnskabet. 

Dirigenten konstaterede herefter, at forsamlingen godkendte regnskabet ved konsensus.  

5. Fremlæggelse af budget 2021 til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent for 2021 

Foreningens næstformand, Bo Mehl Jørgensen, fremlagde budget og forslag til kontingentsatser. 

Bestyrelsens forslag til kontingent 2021: 

Grundbeløb pr. skole: kr. 12.500  

 

Pr. elev 1 – 400: kr. 158  

Pr. elev 401 – 800: kr. 108 

Pr. elev over 800: kr. 58 
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Taksterne pr. elev er reguleret med plus 3 kr.  

Særlige medlemmer (enkeltpersoner med interesse i foreningen): kr. 2.500 (uændret) 

Forslag til budget 2021 (beløb angivet i tusinde kr.): 

Indtægter i alt: 12.440  

Udgifter i alt: 12.400  

Resultat før finansielle poster: 40 

Renteindtægter mm.: 100 

Årets resultat: 140 

Forslag til budget 2021 for vikarportionsmidler (beløb angivet i tusinde kr.): 

Tilgang vikarportionsmidler: 1.900 

Lederkurser: -600 

Pædagogisk diplomuddannelse: -200  

Netværksvirksomhed: -220 

Støtte til udviklingsarbejde:  

Faglig efteruddannelse: -150 

Studierejser: - 60 

Ekstern efteruddannelse: -60 

Kursusplanlægning – UVS (PU): -30 

Instruktion og rådgivning: -606 

Administration: -94 

Certificeringskurser/arbejdsmiljøkurser: -30 

Saldo ultimo: -150 

Dirigenten indbød forsamlingen til kommentarer.  

Georg Høhling, skoleleder ved Sct. Joseph Søstrenes Skole, Charlottenlund 

Georg Høhling spurgte ind til den samarbejdsaftale, som foreningen og skoleforeningen Lilleskolernes 

sammenslutning har indgået, og om det skulle forstås således, at DP yder service til lilleskolerne. Georg 

Høhling tilkendegav, at han intet havde imod denne aftale. Men at han ønskede en redegørelse fra 

bestyrelsen om dens overvejelser forud for beslutningen. Georg Høhling redegjorde for, at han antog det for 

at være et paradigmeskifte, og henviste til, at tidligere var det bestyrelsens holdning, at det kun var 

medlemsskoler, som kunne modtage sekretariatets service.  

Karsten Suhr svarede Georg Høhling 

Formanden takkede Georg Høhling for spørgsmålet. Herefter meddelte formanden, at der ikke var sket et 

paradigmeskifte i bestyrelsen. Foreningens samarbejdsaftale med Lilleskolernes Sammenslutning involverer 

ikke direkte rådgivning af de enkelte lilleskoler. Foreningen yder alene rådgivning til sekretariatet i 

Lilleskolernes sammenslutning, således at de kan rådgive deres egne medlemsskoler. Formanden henviste til 

en tidligere lignende aftale mellem den daværende skoleforening Private Gymnasier. Foreningen. 

Lilleskolernes Sammenslutning betaler for den service, de modtager fra foreningens sekretariatet. 
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Dorrit Kromann, bestyrelsesformand ved Skt. Josefs Skole, Roskilde 

Dorrit Kromann stillede et spørgsmål vedr. budgettet 2019 og efterspurgte årsagen til, at der er overskud på 

posten for kurser. Dorrit Lisa Kromann henstillede til, at pengene blev brugt. Derudover spurgte Dorrit 

Kromann om der er nogen særlige udgifter forbundet med COVID-19 situationen. Med tanke på, om der er 

nogen særlige sager, eller andet foreningen bør tage højde for – set i lyset af de sidste 6 måneders erfaring 

med COVID-19.  

Bo Mehl Jørgensen svarede Dorrit Kromann 

Næstformanden meddelte, at årsagen til overskuddet på posten for kurser er, at der ikke er nok skoler, som 

har søgt om midlerne. Bestyrelsen sparer ikke bevidst på midlerne. Udbetaling af disse er afhængig af 

skoleansøgninger. Næstformanden tilføjede, at såfremt midlerne ikke bliver brugt, vil midlerne blive 

videreført. Vedrørende spørgsmålet om COVID-19 svarede næstformanden, at foreningen ikke har særlige 

puljer, som skolerne kan søge i forbindelse hermed. De midler foreningen kan uddele efter ansøgning er som 

udgangspunkt øremærket til efter- og videreuddannelse samt pædagogiske udviklingsprojekter. 

Dorrit Kromann, bestyrelsesformand ved Skt. Josefs Skole, Roskilde 

Dorrit Kromann tilføjede, at hun gerne ville høre, om foreningen havde nogen erfaringer med særlige 

skolesager opstået på baggrund af COVID-19 situationen, såsom utilfredse forældre og lignende, hvor skoler 

og foreningen måske havde særlige opgaver, der var udgiftsdrivende. 

Karsten Suhr svarede Dorrit Kromann 

Formanden udtrykte, at han synes, at det var et meget sympatisk spørgsmål, som Dorrit Kromann stillede. 

Formanden henviste til, at hvis der skulle opstå udgifter i løbet af året, som der ikke er budgetteret med, og 

bestyrelsen finder det vigtig at prioritere ekstra midler til det, så kan bestyrelsen bevilge midlerne fra 

foreningens egenkapital. Foreningen vil altid bistå medlemsskoler i relevante sager. 

Bo Mehl Jørgensen svarede Dorrit Kromann 

Næstformanden påpegede, at det altid vil være en konkret vurdering, om foreningen kan yde bistand til 

skolerne i forhold til evt. eksterne konsulenter og advokater. Næstformanden opfordrede skolerne til altid at 

ringe ind til sekretariatet, hvis behovet for hjælp skulle opstå.  

Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var gjort indsigelser mod kontingentforslaget eller budgettet. 

Dirigenten konstaterede herefter, at kontingentforslaget, såvel som budget, var vedtaget.  

5. Indkomne forslag  

Bestyrelsen fremsatte forslag om vedtagelse af et kodeks for samfundsansvar for medlemsskolerne. 

Formand Karsten Suhr fik ordet og orienterede om og motiverede forslaget.  

Den mundtlige motivation af forslaget til det fælles kodeks for samfundsansvar blev udsendt til samtlige 

medlemsskoler d. 26. oktober 2020 med meddelelsen om Årsmødets ja til bestyrelsens forslag i henhold til 

dagsordenens punkt 4.a. 
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Dirigenten indbød forsamlingen til debat.  

Under debatten bad følgende om ordet: 

Otto Strange, Rektor ved Ingrid Jespersens Gymnasieskole, København 

Otto Strange indledte med at nævne det kirkelige vielsesritual, hvor parterne siger ja til hinanden, hvorefter 

han svarede ”ja” til bestyrelsens forslag. Han kvitterede derefter for foreningens arbejde og initiativet til 

kodekset. Otto Strange glædede sig over, at formanden netop betonede, at det er den enkelte skole, der ud 

fra sin egne forudsætninger, er med til at definere samfundsansvaret. Otto Strange pointerede, at den 

fremadrettede proces er vigtig og bad foreningen om at holde skolerne løbende orienteret. Otto Strange 

anmodede også om, at foreningen i den kommende proces fastholder initiativet med kodekset, selv når der 

skulle opstå tomgang og, at der kommer en form for løbende evaluering overfor skolerne evt. i form af 

workshops. Otto Strange udtrykte, at arbejdet med kodekset er vigtigt - ikke kun politisk udadtil men også 

internt mellem foreningen og medlemsskolerne.  

Karsten Suhr svarede Otto Strange 

Formanden takkede for ordene og opbakningen til kodekset. Formanden udtrykte sin enighed i, at det er 

vigtigt, at arbejdet med kodekset skal passes ind på den enkelte skole. Skolerne er forskellige, og derfor vil 

foreningen ikke komme med en færdig skabelon på, hvordan arbejdet skal gøres. I stedet har foreningen 

formuleret brede temaer, som den enkelte skole skal arbejde videre med. Formanden understregede, at det 

er vigtigt, at kodekset ikke bare bliver ord på et stykke papir, men at ordene skal lede til handlinger. 

Formanden pointerede, at det allerede er en del af skolernes værdigrundlag at tage samfundsansvar. 

Formanden medgav, at foreningen og skolerne måske ikke har været så gode til at gøre det tydeligt for 

andre, at skolerne allerede tager et samfundsansvar. Formanden opfordrede skolerne til at se hinanden som 

medspillere og dele alle de gode ideer, så vi kan vise omverdenen, at vi tager samfundsansvaret seriøst. 

Formanden lovede forsamlingen, at foreningen ville fastholde initiativet og holde skolerne orienteret om det 

videre arbejde.  

Dorrit Kromann, bestyrelsesformand ved Skt. Josefs Skole, Roskilde 

Dorrit Kromann spurgte til kodekset og forskellen på punkterne ”skolens rummelighed og resultater” og 

”skolens mangfoldighed”. Dorrit Kromann udtrykte, at punktet ”skolen som forebyggende instans” var 

meget bredt formuleret og søgte derfor en uddybelse af punktets indhold.  

Karsten Suhr svarede Dorrit Kromann 

Formanden pointerede, at foreningen har arbejdet i rigtig lang tid med formuleringerne af punkterne i 

kodekset. Som en del af udarbejdelsen af kodekset har foreningen holdt dialogmøder med skolerne, og 

noget af den feedback, som foreningen har modtaget, har været med til at forme formuleringerne. 

Formanden medgav, at der sikkert nogen steder i kodekset kunne have været brugt et andet ord. Men 

formanden sagde også, at formuleringerne er blevet vendt og drejet mange gange. Formanden medgav 

også at punktet ”skolen som forebyggende instans” er stort og bredt. Formanden henviste til, at netop dette 

betyder, at skolerne selv kan lægge det i det, som skolen har kompetence og muligheder for ude på den 

enkelte skole. 
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Georg Høhling, skoleleder ved Sct. Joseph Søstrenes Skole, Charlottenlund 

Georg Høhling kvitterede for forslaget om et kodeks for samfundsansvar for medlemsskolerne. Han mente, 

at det var spændende at foreningen og skolerne på den måde går sammen om noget, som er så 

værdiforandrende. Georg Høhling påpegede, at der også er andre politikere end blot Pernille Rosenkrantz-

Theil, som er skeptiske overfor de frie skolers evner til at favne om samfundet. For at det ikke opfattes af 

skeptikerne som et defensivt træk, påpegede Georg Høhling vigtigheden af, at det tydeliggøres, at skolerne 

allerede nu tager et samfundsansvar. Georg Høhling mente desuden, at ordet ”Privat” i foreningens navn 

ikke er det mest egnede ord lige nu. Han medgav, at foreningens navn har været til debat mange gange 

over en årrække.     

Karsten Suhr svarede Georg Høhling 

Formanden takkede for ordene. Formanden medgav, at det udefrakommende pres også har gjort, at 

foreningen har tænkt over, hvad vi kan gøre. Foreningen kiggede derfor nærmere på det, som skolerne 

allerede gør nu, og det har foreningen så taget med sig. Formanden betonede vigtigheden af, at vi ikke skal 

være defensive, og kodekset må ikke være en konsekvens af presset. Vi vil gerne vise, at vi kan blive endnu 

bedre til det vi allerede gør nu. Formanden gav Georg Høhling ret i, at ordet ”Privat” ikke har nogen god 

klang pt. Men formanden gav også udtryk for, at vi skal stå ved det, vi er. Formanden mente, at det ville 

opfattes endnu mere defensivt, hvis vi skulle ændre navn nu.  

Tine A. Kristiansen, skoleleder ved TH. Langs Skole, Silkeborg 

Tine A. Kristiansen påpegede, at ordet ”privat” også kan ses i modsætning til ordet ”offentlig”, hvilket er 

helt rigtigt. Vi bør derfor holde fast i ordet ”privat” som en del af foreningens navn. 

Mathias Bruun, forstander ved Kgl. Vajsenhus, København 

Mathias Bruun takkede for initiativet til kodekset. Herefter spurgte han, om det er meningen, at det 

eksternt skal meldes ud, at vi forpligter os til at leve op til kodekset pr. 2023.    

Karsten Suhr svarede Mathias Bruun  

Formanden pointerede, at årstallet 2023 er en intern deadline. Det er et signal om, at vi forpligter os selv 

(internt) til at arbejde med det her. Hvis forsamlingen vedtager kodekset, vil tiltaget allerede fra mandag 

blive lanceret offentligt. Foreningen har allerede forberedt plan for, hvorledes kodekset bliver kendt. 

Formanden tilkendegav, at det er kodeksets temaer, der vil blive lagt vægt på i den offentlige 

kommunikation, og ikke den interne deadline i 2023.  

Anette Frederiksen, bestyrelsesformand ved Vinderup Realskole, Vinderup 

Anette Frederiksen fortalte, at Vinderup Realskole har en driftsoverenskomst med kommunen og udtrykte, 

at hun derfor ser kodekset som vand på skolens mølle. Hun berettede om, at skolen selv lige har 

gennemgået deres egne værdier i forbindelse med et tilfælde af ophør af samarbejdet med en enkelt elev. 

Anette Frederiksen glædede sig over det arbejde, skolen har fået lavet og opfordrede de andre skoler til 

også at glæde sig over det forestående arbejde. 
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Hans Henrik Hulgaard, viceskoleleder ved Frederikssund Private Realskole, Frederikssund 

Hans Henrik kvitterede for initiativet til kodekset. Han udtrykte, at en deadline i 2023 kunne opfattes som et 

konkret tidspunkt for målopfyldelse og foreslog dette blev fjernet. I stedet bør det kigges på, hvornår 

skolerne afgav løftet om kodekset. Kodekset er en hensigtserklæring.   

Karsten Suhr svarede Hans Henrik  

Formanden påpegede, at formålet med at nævne 2023 er, at arbejdet skal evalueres i forhold til, hvor vi er 

henne med begrebet samfundsansvar. Formanden gav udtryk for, at han ikke tror, at vi er færdig med at 

arbejde med begrebet samfundsansvar i 2023. Men det er vigtigt, at foreningen kan komme ud og fortælle, 

hvor vi er henne med kodekset. Formanden udtrykte en forventning om, at alle skoler vil have behov for at 

gennemgå punkterne. For selvom mange af punkterne allerede er integreret i skolernes værdigrundlag – vil 

der sikkert være flere punkter, hvor skolerne med fordel kan arbejde videre. Formanden forudser, at 

skolernes ledelser og bestyrelser har en større opgave i at indgå i en dialog med medarbejderne og 

forældrene om, at det her er vigtigt, og at vi skal arbejde videre med det.  

Da ingen andre herefter ønskede ordet, konstaterede dirigenten, at der ikke var gjort indsigelser mod 

forslaget om kodekset. Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget om kodekset var enstemmigt 

vedtaget. 

6. Valg 

Dirigenten gennemgik vedtægternes regler for valg til bestyrelsen. 

a) Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

På valg som repræsentanter fra skolernes bestyrelser var:  

Carina Dyekjær Finseth, Nørre Aaby Realskole, Nørre Aaby (villig til genvalg). 

Maja Faust Rasmussen, Interskolen, Aarhus (villig til genvalg). 

Kandidaterne præsenterede herefter sig selv. 

Dirigenten spurgte forsamlingen, om der var øvrige kandidater, hvilket ikke var tilfældet.  

Dirigenten erklærede hermed, at Carina Dyekjær Finseth og Maja Faust Rasmussen var valgt. Carina 

Dyekjær Finseth blev valgt for en treårige periode, og Maja Faust Rasmussen blev valgt for en etårig 

periode. 

Herefter gik dirigenten videre til valg af repræsentanter fra skolernes ledelser. 

På valg som repræsentanter fra skolernes ledelser var:   

Bo Mehl Jørgensen, Frederikssund Private Realskole, Frederikssund (villig til genvalg).  

Dan Ingemann Jensen, Sct. Ibs Skole, Horsens (villig til genvalg).   
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Kandidaterne præsenterede herefter sig selv. 

Dirigenten spurgte forsamlingen, om der var øvrige kandidater, hvilket ikke var tilfældet.  

Dirigenten erklærede dernæst, at Bo Mehl Jørgensen og Dan Ingemann Jensen var valgt. Bo Mehl Jørgensen 

blev valgt for en treårig periode, og Dan Ingemann Jensen blev valgt for en treårig periode. 

Herefter gik dirigenten videre til valg af bestyrelsessuppleanter. 

b) Bestyrelsessuppleanter 

På valg som repræsentanter fra skolernes ledelser var:  

Henrik Christensen, Marie Mørks Skole, Hillerød (villig til genvalg) 

Tine A. Kristiansen, TH. Langs Skole, Silkeborg (villig til genvalg)  

Dirigenten spurgte forsamlingen, om der var øvrige kandidater, hvilket ikke var tilfældet.  

Henrik Christensen og Tine A. Kristiansen blev dermed valgt for en etårig periode.  

På valg som repræsentanter fra skolernes bestyrelser var: 

Thomas Neesen, Laursens Realskole, Aarhus (villig til genvalg) 

Kent Kås Vestergård, Solsideskolen, Nørresundby (genopstiller ikke) 

Dirigenten spurgte forsamlingen, om der var yderligere kandidater til de ledige poster.  

For skolernes bestyrelser meldte følgende sig: 

Thomas Neesen, Laursens Realskole, Aarhus 

Dorrit Kromann, Skt. Josefs Skole, Roskilde 

Kandidaten Dorrit Kromann præsenterede herefter sig selv.  

Ingen andre meldte sig, og Thomas Neesen og Dorrit Kromann blev dermed valgt for etårig periode.  

Statsautoriseret revisor 

På valg var Deloitte A/S, som blev genvalgt ved fredsvalg for en etårig periode. 

 

7. Eventuelt. 

Dirigenten spurgte om der var personer der ønskede ordet.  

Bo Mehl Jørgensen, næstformand og skoleleder ved Frederikssund Private Realskole, Frederikssund, bad 

om ordet. Bo Mehl Jørgensen orienterede om, at grundet Covid19 pandemien har foreningens 
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studietursudvalg ikke planlagt kommende studieture. Når situationen er normaliseret, vil studieturene blive 

genoptaget. 

Herefter var der ingen, som yderligere ønskede ordet. 

Dirigenten takkede for afholdelsen af årsmødet i god ro og orden og erklærede den officielle del af 

årsmødet for hævet. Herefter overgav han ordet til Karsten Suhr. 

Karsten Suhr takkede afslutningsvis for skolernes deltagelse i årsmødet og rettede en tak til bestyrelsen, 

dirigenten samt foreningens sekretariat.  


