
Referat af bestyrelsesmøde den 24. maj 2022 
 

Afbud: Mogens Jespersen, Berit Vinther, Helle Frandsen, Mille Bundgaard Leth Sørensen 

Tilstede: Morten Lassen, Steen Juulsgaard, Lone Kalstrup, Olav Geil, Kaya Bach Larsen, Kristian Paaskesen, 

Søren Urup, Michael Madsen, Githa Ankerstjerne 

 

Velkommen til og præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer v. formand og nye 

medlemmer  
Morten bød de nye bestyrelsesmedlemmer velkommen i bestyrelsen hvorefter de nye medlemmer, Olav 

Geil, udpeget af AAU og Kristian Paaskesen, medarbejderrepræsentant med stemmeret, præsenterede sig. 

De øvrige bestyrelsesmedlemmer præsenterede sig herefter. 

 

1) Godkendelse af referat v. rektor (bilag) 
Beslutningspunkt 

Referatet fra 14. marts 2022 blev underskrevet og godkendt. 

 

2) Godkendelse af dagsorden v. rektor (bilag) 
Beslutningspunkt 

Punkt 3 flyttet op som punkt 1. Dagsorden blev godkendt. 

 

3) Valg af selvsupplerende medlemmer og herefter bestyrelsens konstituering v. rektor 
Beslutningspunkt 

Flyttet op som punkt 1: Lone Kalstrup og Morten Lassen blev valgt til selvsupplerende medlemmer. Morten 

Lassen blev valgt som formand og Steen Juulsgaard som næstformand. 

 

4) Budget 2022 v. rektor (bilag) 
Beslutningspunkt 

Budgettet viser et underskud på DKK 1.990.517. Underskuddet skyldes primært stigende energipriser – især 

naturgas, etableringsomkostninger til fjernvarme i 2022 samt stigende udgifter til løn pga. 

langtidssygemeldte. Ift. det første udkast til budgettet, har vi foretaget en række besparelser for at 

begrænse underskuddet. Rektor redegjorde for disse hvorefter budgettet blev godkendt. 

 



5) Selvevaluering v. rektor  
Beslutningspunkt 

Rektor uddelte et bilag med skolens selvevaluering i forhold til kvalitetssystemet og gennemgik de 

væsentligste punkter. Jf. kvalitetssystemet skal bestyrelsen hvert år godkende denne selvevaluering. 

Selvevalueringen for indeværende skoleår godkendes endeligt på bestyrelsesmødet i september 2022.  

 

6) Rejsepriser for kommende 1. klasser v. rektor (bilag) 
Beslutningspunkt 

Rejser til Europa sættes op med DKK 500,- til DKK 5.500, -. Hf er uændret DKK 2.200, - og USA og Brasilien 

er også uændret DKK 12.000, -. Bestyrelsen godkendte det. 

 

7) Udbud af studieretninger og fagpakker for skoleåret 2023/24 v. vicerektor  
Beslutningspunkt 

Vicerektor uddelte et bilag med forslag til studieretninger og fagpakker for skoleåret 2023/24 samt søgetal 

for det kommende skoleår. Det er de samme studieretninger og fagpakker, som tidligere er udbudt og som 

har størst tilslutning. Bestyrelsen godkendte udbud af studieretninger og fagpakker for skoleåret 2023/24. 

 

8) Søgetal og klasse/holddannelse for skoleåret 2022/23, herunder omfordeling v. 

vicerektor  
Beslutningspunkt 

Pt. er søgetallene for det kommende skoleår: 140 STX-, 33 HF- og 15 VHF-elever. Vi har fået fordelt 24 STX-

elever fra Region Nord og Region Midt. Vi opretter 5 STX-, 2 HF- og 1 VHF-klasse. Bestyrelsen godkendte 

det. 

 

9) Nye samtykkeerklæringer v. rektor (bilag) 
Orientering 

Bestyrelsesmedlemmerne underskrev nye samtykkeerklæringer. 

 

10) Lukket punkt 
 

11) Siden sidst 
Orientering 

 



Personalesituationen v. rektor 
Der er varslet og effektueret afskedigelser og nedsættelse af arbejdstid i april måned. Vi skal dog også 

ansætte undervisere til timerester. 

 

Status VHF v. rektor 
Fælles indsats med DG og Nørresundby Gymnasium, Kalundborg Gymnasium og Esbjerg Gymnasium, hvor 

der kontaktes politikere og der har været foretræde på Christiansborg og der er taget kontakt til politikere, 

KL, det centrale handicapråd. Desuden er der lavet en kronik, som Jyllands Posten har optaget. I morgen 

afholdes møde med Astrid Carøe fra SF. Notatet, som tidligere er fremsendt til bestyrelsen, udsendes igen. 

Notatet fremsendes endvidere til kommunalbestyrelsen i Mariagerfjord Kommune. Der bliver afholdt en 10 

års jubilæumsreception i september 2022, hvor bl.a. tidligere vhf-elever og -lærere bliver inviteret sammen 

med politikere og pressen. 

 

STEM for pigerne v. rektor 
Vi er kommet med i projektet STEM for pigerne. Det er et godt projekt for både lærere og elever. 

 

Brobygning v. rektor 
Brobygning er blevet gentænkt af et udvalg, der har været nedsat. Vi får stor ros fra skolerne og 

brobygningseleverne.  

 

Videnskabsklub: Vi laver det igen i det kommende skoleår. 

 

Nyt fra elevrådet v. elevrepræsentanter 
Endelig kunne elevrådsturen afvikles efter corona-årene. Det var en rigtig god tur, hvor det primære mål 

var at få valgt elever til de nye udvalg. De vil lave et digitalt årshjul for at hjælpe de kommende elevråd. 

 

Filmen, der er lavet i samarbejde med HEG, blev vist for bestyrelsen. Her er linkene til de sociale medier: 

• På vores hjemmeside: https://mf-gym.dk/taet-paa-dig/ 

• På YouTube: https://youtu.be/Y5Wj1zVd6HI 

• Og på Facebook og Instagram, hvor den kan deles - 

• Facebook: https://fb.watch/dyDwtAxLuI/ 

• Instagram: https://www.instagram.com/p/CemAM5Ct96r/?utm_source=ig_web_copy_link 

 

12) Evt.  
Formanden takkede elevrepræsentanterne for deres arbejde i bestyrelsen. 

 



13) Fastsættelse af mødedatoer i 3. og 4. kvartal 2022 og bestyrelsesseminar  
Doodle udsendes i uge 25.  


