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Referat for bestyrelsesmøde den 16. marts 2021 kl. 16-18 (virtuelt møde) 
Alle bestyrelsesmedlemmer til stede. 
 

1. Referat fra sidst  

 Er godkendt ved elektronisk underskrift - ingen øvrige bemærkninger 

 

2. Årsregnskab 2020 ved revisor Carsten Nielsen (revisor) 

Carsten Nielsen fremlagde årsrapport og protokollat for 2020 uden væsentlige 

bemærkninger. Skolen har en sund økonomi og god likviditet, og er kommet ud af året med 

et 0 resultat på 569 kr. Regnskabet udviste et mindre fald i tilskud hvilket skyldes fald i 

elevtallet. Året har været præget af færre aktiviteter på undervisningen grundet Corona, dette 

har derimod givet plads til en fremskyndelse af renovering og istandsættelse af skolens 

bygninger ved årets udgang.  

Bestyrelsen godkendte årsregnskabet, og bemyndigede revisionen(KPMG) til at indberette 

årsregnskabet på Virk.dk. 

 

3. Budgetopfølgning for februar 2021. 

Vibeke gennemgik budgetopfølgningen. Vedtagelsen af finansloven for 2021, har medført 

en merindtægt på 1.268.000 kr. Endvidere EG været bedre til at fastholde fortsætter eleverne 

og det har givet yderligere taxameterindtægter på 700.000 kr. 

Skolen arbejder fortsat ud fra en balancefordeling på løn og drift hvor der bruges max 80 % 

af indtægterne på lønudgifter. I år er 80 % af merindtægterne tilført lønbudgettet, og skal 

anvendes, blandt andet til styrkelse af studievejledningen for fastholdelse af sårbare elever. 

De resterende 20% er budgetteret på bygningsdriften, da vi stadigvæk har et 

vedligeholdelsesefterslæb fra de tidligere års besparelser. 

 

4. Meddelelser fra skolen. 

• Camilla oplyste om status på corona situation, med etablering af studiepladser til 

sårbare elever, samt udendørsundervisning fra uge 11. 

• Elevstatus: vi har været bedre til at fastholde eleverne 

• Renovering af kontorer, lærerværelset og lærerkøkkenet, klasseværelser på 1. sal samt 

indkøb af solskærm til torvet og møbler til indendørs - og udendørsfællesområder 
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• Ansøgning om at blive certificeret grøn skole 

• Undersøgelse af mulighederne for at sælge jord fra 

• Tilladelse til at overføre tildelte midler fra region Hovedstaden samt 

efteruddannelsesmidler fra BUVM til dette budgetår 

• Ny organisationsstruktur med blandt andet oprettelse af op til 3 nye stillinger som faglig 

pædagogisk koordinatorer og øget elevinddragelse i alle udvalg. 

• Forsat tilpasning af medarbejdergruppen ifht. antallet af timer i de enkelte fag 

 

5. Status på implementering af årets indsatsområder  

 
 

6. Kommende elevoptag 

Vi har fået fremgang for STX i årets elevsøgetal, hvilket er stærkt positivt, da søgetallene 

for vores område generelt er faldet, og langt fra opfylder gymnasiernes kapacitet. Camille er 

dog tvivlende om hvorvidt vi skal oprette 8 eller 9 stx klasser, idet væsentligt flere af 

ansøgerne ikke er vurderet uddannelsesparate og at vi grundet fald i ansøgninger i vores 

område ikke kan forvente at få 2. prioritetsansøger fra andre gymnasier. 

For HF har vi fået en anelse færre ansøgere, men her vurderes det at vi kan oprette 3 klasser 

som sidste år.  

Bestyrelsen bemyndigede formand og rektor til i forening at beslutte hvorvidt der skal 

oprettes 8 eller 9 STX klasser efter møde i fordelingsudvalget i næste uge. 

 

7. Evt. 

Intet til eventuelt     
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