
 
 

Bestyrelsesreferat fra d. 17. marts 2021.  

  

Til stede: Anni Pedersen, Kristian Kristoffersen, Martin Bech, Kirsten Tranekær, Steen Jensen, 

Asbjørn Hansen, Claus Bilde, Pernille Dalbjerg Sørensen, Jeppe Westfall Bruun, Magnus 

Martinhoff Knudsen, Lars Jørgensen og John Pristed.   

Fraværende: Per Mikkelsen, Hans Jørgen Andersen, 

  

Referent: John Pristed 

 

 

Dagsorden 

 

1) Meddelelser 

• Nordjyske søgetal (bilag 1) 

Lars Jørgensen: Vi har lidt højere søgetal end sidste år på dette tidspunkt. Det giver næsten 

fire fyldte klasser. Vi var på forhånd lidt utrygge ved optagelsesproceduren, da vi gennem 

hele skoleåret, har været ramt af Corona restriktioner og dermed aflyste 

brobygningsarrangementer. Kort gennemgang af udvalgte gymnasiers søgetal. 

• DG’s søgetal (bilag 2) 

Der var en kort generel drøftelse af DG’s aktuelle søgning, som i et mere strategisk 

perspektiv, følges op på næste bestyrelsesmøde. 

• Coronavirus, studierejser, m.v. – generel orientering v. John Pristed 

John Pristed: i starten af nedlukningen i december har vi haft en lærer og en elev, der var 

smittede, men kilden kom ikke fra gymnasiet. De unge er meget glade for at komme tilbage 

om end det er i små dryp. De har taget godt imod de let skærpede vilkår, og har fuld 

forståelse for, at det er en betingelse for, at vi overhovedet kan lukke dem ind. 

Der tjekkes to gange om ugen, om de fremmødte elever har en gyldig corona test – dvs. en 

negativ test der er max 72 timer gammel fra testtidspunkt. 

Efter påske skal der fortsat tjekkes for gyldige test, og derforuden skal vi etablere et 

testsystem, hvor elever uden test kan pode sig selv. Det er i skrivende stund under udvikling.  

Årets studierejser for 2.g eleverne er udsat til den varmere periode først i september 2021, 

og de foregår alle inden for landets grænser. 

Vi er begyndt at reservere rejser for de kommende 2.g elever i foråret 2022, og lærerne har 

særlig fokus på afbestillingsmuligheder, i forbindelse med mulige corona-inducerede 

vanskeligheder. 

• Generel orientering om afvekslings- og trivselsmæssige tiltag ift. eleverne v. Pernille 

Sørensen 

Punktet er udsat til næste møde. 

 

2) Økonomi 



• Årsrapport v. revisor Peter Nørrevang, Deloitte 

Peter N. førte os sikkert gennem årsrapporten for 2020. Han opfattede generelt rapporten 

som tilfredsstillende, særligt set i lyset af at årsrapporten for 2019, hvor vi var udfordret af 

det manglende udkantstaksameter og faldende elevtal. Årsrapporten blev enstemmigt 

vedtaget af bestyrelsen. 

Undervejs havde vi en drøftelse af likviditetsbegrebet, og Peter N. gav sit syn på det, og de 

forhold det har betydning for. Likviditetens størrelse svinger gennem året som enhver anden 

budgetkonto. For at opnå en robust økonomi, med sikkerhed for aktivitet og plads til større 

uventede investeringer/reparationer vil han anbefale, at vi, med den størrelse vi har, ikke 

kommer under to til tre millioner kroner, når tækket på likviditeten er størst (en mill. er for 

lidt og tre-fire er så rigelig). Vi skal dog ikke være bekymrede over det nuværende niveau, 

da vi bygningsmæssigt har en sund skole, der er meget tidssvarende og fortløbende 

vedligeholdt/energirenoveret. 

Lars Jørgensen: Vi arbejder stille og roligt på at øge likviditeten, men det skal ske i et 

moderat tempo, så vi ikke pådrager os uønsket politisk opmærksomhed. 

Asbjørn Hansen: Jeg har det bedst med et årligt overskud omkring de 500.000 kr., men 

niveauet på 350.000 kr. er også fint under de nuværende forhold. 

 

• Kommentarer til økonomi (bilag 3) 

• Afslutning 2020 (bilag 4) 

• Revideret budget 2021 (bilag 5) 

Det reviderede budget blev gennemgået af Charlotte Svendsen. 

Martin Bech: Hvordan er det nu med selvforsikringen, hvorfor er den nu på budgettet? 

Lars Jørgensen: Vi havde ganske enkelt ikke råd til at afsætte det i 2019. Vi har en 

selvrisiko på 1% af omsætningen. 

Magnus Knudsen: Hvordan er det med kontrol af kvaliteten på psykologens arbejde? Jeg 

har hørt at det ikke er så godt. 

Pernille Sørensen: Det vil naturlig vis være individuelt, hvordan den enkelte elev oplever 

samarbejdet, men det kan vi ikke blande os i, da der er vandtætte skodder mellem gymnasiet 

og psykologens arbejde. Studievejlederne kan henvise til en samtale, men herefter er der 

ingen kommunikation desangående, så studievejlederen ved slet ikke om der indledes et 

forløb. 

Steen Jensen: Budget for 2021 er jo meget påvirkelig af coronasituationen – hvordan 

justeres det? 

Lars Jørgensen: Vi begynder ikke at regulere endnu, da der til stadighed kommer 

forandringer i vilkårene. Vi ser, hvad der sker, og vi tager det op igen, når vi reviderer 

budgettet i september.. 

• Forbrugsrapport pr. 28.2.2021 (bilag 6) 

Intet at bemærke. 

• Kantineregnskab (bilag 7) 

Det har naturligt været udfordret af, at eleverne har vært hjemsendt, mens der stadig har 

været udgifter til lønninger. 

• Sygefravær – personale (bilag 8) 

Kristian Kristoffersen: Der skal lyde en stor ros til alle. Det er et helt exceptionelt lavt 

fravær, og det tyder klart på, at her er der godt at være. 

Lars Jørgensen: Vi prøver at honorere denne loyalitet, og har bl.a. skruet 

forberedelsesfaktoren op igen fra 2,26 til 2,4, hvilket vi også havde lovet, da vi grundet de 

vedvarende to procents besparelser, var nødsaget til at skrue ned. 



Kristian Kristoffersen: En anden positiv ting er, at lønpuljen er sat op igen. 

 

3) Nyt fra ER + medarbejdere 

Martin Knudsen: Vi har sat produktionen af Årstrøjer i gang 

Personale i øvrigt:  

Pernille Sørensen: Der er varslet et par medarbejdere ned i tid. Det påvirker de medarbejdere 

meget med blandt andet refleksioner over, om de nu ikke længere er ”gode nok”. Vi er 

opmærksom på, at ledelsen gør deres yderste for, at det hele skal hænge sammen. 

 

4) Nyt fra skolen 

• Seneste nyt vedr. slotskollegiet v. Lars N. Jørgensen 

Lars Jørgensen: Det går fortrinligt, og der er kommet en mere fra IB på Hasseris, der flytter 

ind efter påske.  Der er etableret et simpelt motionsrum, hvor vi har leveret overskudsudstyr 

fra gymnasiet og slottet stiller lokale til rådighed. 

• Undervisningsministeriets nyeste elevtrivselsmåling 2020 (bilag 9) 

Asbjørn Hansen: Stor ros til personale og ledelse. Anne-Mie Nielsen kommer på maj mødet, 

og uddrager fokuspunkter for bestyrelsen. 

• Elevtal pr. 12.3.: 340 

• Elevændringer siden sidste bestyrelsesmøde: 

− 1g:  2 udmeldt (1 til ukendt og 1 til Tech College)  

− 2g:  ingen bevægelser 

− 3g:  ingen bevægelser 

 

• Klip fra medierne om DG (bilag 10)  

5) Kommende bestyrelsesmøder – alle kl. 16: 

− onsdag d. 19.5. 

− onsdag d. 15.9. 

− onsdag d. 17.11. 

− onsdag d 15.12. 

 

6) Evt.  

John Pristed: Jeg vil blot orientere om, at vi på initiativ fra Grete Kristensen, er ved at løbe 

arbejdet med ”Bæredygtighed i og omkring gymnasiet” – generelt betragtet – i gang. Initiativet 

har fuld opbakning fra ledelsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


