
 

          
 
 Referat af bestyrelsesmøde den 24. november 2021 kl. 15.30 i B45 
Tilstede: Morten Lassen, Mogens Jespersen, Berit Vinther, Lone Kalstrup, Helle Frandsen, Elsebeth 
Ahlmann, Kaya Bach Larsen, Mille Bundgaard Leth-Sørensen, Søren Urup, Michael Madsen og Githa 
Ankerstjerne 
Afbud fra: Steen Juulsgaard      
 

  
Punkt 

 
Art 

 
Ca min. 

 
Fremlægges af 

 
Bilag 

1) Godkendelse af referat  Beslutning 5 Formand Medsendt 

Referatet blev godkendt og underskrevet. 

2) Godkendelse af dagsorden Beslutning 5 Formand Medsendt 

Dagsordenen blev godkendt. 

3) Estimat 2021  Beslutning 10 Rektor Medsendt 

Der blev uddelt et nyt estimat, da der er sket en lille ændring siden det blev udsendt. Rektor forklarede årsagen 
til at det forventede resultat bliver bedre end estimatet pr. 300621. Vi estimerer med et overskud på ca. kr. 
462.000. 

4) Budget 2022 og vedligeholdelsesplan Beslutning 15 Rektor Medsendt 

Lige nu budgetterer vi med et underskud på ca. kr. 2.356.000. Det er ikke der, vi vil ende, men da der pt. er 
mange ukendte faktorer, er det svært at sætte et tal på, hvilket resultat, vi vil gå efter i det endelige budget, som 
udarbejdes, når vi kender det endelige elevtal i marts 2022. Det foreløbige budget for 2022 blev godkendt. 

Vedligeholdelsesplanen 2021-2025 blev uddelt og rektor gennemgik den. Bestyrelsen godkendte den. 

5) Klasseloft  Beslutning 5 Rektor  

Klasseloft skal indmeldes hvert år i december måned. Klasseloftet er et udtryk for det gennemsnitlige elever i 1g 
og 1hf på tælledatoen, som er sidste dag i grundforløbet. I år er det 24,8 elever for stx, 27,5 for hf og 18 for vhf. 
Bestyrelsen godkendte det. 

6) Investeringsrammer indsendt nov. 2021 Orientering 5 Formand  

Formanden berettede om den indsendte Investeringsramme, som er uændret ift. de tal, vi indsendte i september 
2021. 

7) Strategi Orientering 15 Rektor Medsendt 

På mødet i oktober 2021 blev der besluttet en række ændringer, som rektor efterfølgende skulle implementere i 
strategien. Den endelige strategi er udsendt til bestyrelsen som bilag. Nu skal der sættes handlinger på – der er 
nedsat en redigeringsgruppe bestående af SOEU, MMA, EAH og HSF. Den eneste tilføjelse til strategien er til 
punktet om et økonomisk ansvarligt gymnasium: Indsatsområdet er den finansielle strategi, som bestyrelsen har 
godkendt og som revideres hvert 2. år. Bestyrelsen er enige i, at hele processen omkring strategiarbejdet har 
været god og givende for alle.  



 

8) Siden sidst 

- Personalesituationen 

- Corona-virus (COVID-19) 

- Suppleanter til bestyrelsen 

- Nyt fra elevrådet 

- Gl. elevfest 6/11-21 

- Vhf og finanslovsforhandlingerne 
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Personalesituationen: pt. har vi 4 langtidssygemeldte medarbejdere. Der er lavet planer for gradvis tilbagevenden 
for de fleste. 

COVID-19: Vi har ikke haft så mange, der er testet positive siden sommerferien. Der er dog en del, der er nære 
kontakter og derfor skal testes. 

Suppleanter i bestyrelsen: På SU-mødet i oktober 2021 blev der rejst problemstilling om suppleanter for 
medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen. Problemstillingen blev rejst af TR-repræsentanten for GL. Vi har 
undersøgt, hvordan praksis er på andre skoler og vi har ikke hørt om nogle, der har suppleanter. Bestyrelsen 
mener desuden, at hvis der skal være suppleanter for medarbejderrepræsentanter, skal det gælde alle 
medlemmer i bestyrelsen. Bestyrelsen er enige i, at der ikke udpeges suppleanter, men at vi løser problemet, hvis 
det opstår. 

Nyt fra elevrådet: Røgfri skoletid fylder meget lige nu. Elevrådet har talt med Steen, som er rygestopkonsulent 
hos Mariagerfjord Kommune. Eleverne roser hans indsats. Elevrådet har fået penge fra UVM og fra NUMF, som 
skal bruges inden årets udgang. De overvejer at bruge dem til en stand-up kunstner. Elevrådet har fået en fast 
plads i Ambu’s musikudvalg. Den 23.11.21 blev der afholdt juleklippedag og i december skal elevrådet på tur til 
Kølhøjhus. Elevrådet beder elever over 18 år om at støtte borgerforslaget ”en fair afslutning for 3g” på de sociale 
medier. 

Kaya er involveret i projektet om mere gadebelysning i Hobro pga. utryghed i nattelivet. 

Gl. elevfest 6/11-21: Det var en rigtig god fest med over 400 deltagere. Det er blevet en tilbagevendende 
tradition.  

Vhf: Rektor er i dialog med flere folketingsmedlemmer og finansieringen er i spil i årets finanslovsforhandlinger. 

9) Evt.   10 Alle  

Formand takkede Mogens Jespersen for redegørelsen om klimaerhvervsskole. Mogens fortalte om foretrædet på 
Christiansborg tidligere på måneden. 

 

 


