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Bestyrelsesmøde onsdag den 18. marts 2015 kl. 16.00 på Solrød Gymnasium. 
Til stede: Henriette Selck (HS), Bjarne Thams (Bj), Bo Nygaard Larsen (BNL), Brian Venneberg (BV), Erik 
Vejlebo (EV), Christina Tornquist (CT), Rikke Nielsen (RN), Trine Pedersen (TP).  
 
Afbud fra: Ellen Thomsen (ET), Amalie Olsson (AO).  
Referent: Annie Christensen (AC) 

 
På bestyrelsesmøde deltog vores revisor Søren Jensen i forbindelse med behandlingen af årsrapport for 
2014. 
 
1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt -punkt 5 rykker dog op.  

 
2. Godkendelse af referat: Godkendt. 

 
3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 

Der blev aftalt et strategiseminar den 3. juni og EV undersøger muligheden for at skaffe lokale og 
forplejning. 
Bestyrelsen accepterer at både den nye og den gamle elevrådsformand deltager. 
Bestyrelsen er glad for at modtage nyhedsbreve, så de bedre kan følge med i skolens liv. Det sendes 
kun til de eksterne medlemmer. 

  
4. Orientering og meddelelser 

• Formanden: Var til generalforsamling i Gymnasiernes Bestyrelsesforening i går, hvor der bl.a. 
var et godt indlæg om ”De første digitale indfødte” der bliver voksne. Der var også et indlæg om 
OK15, hvor budskabet til skolerne var den gode dialog og at få tidsregistreringen til at fungere. 
HS har modtaget en skrivelse fra ministeriet om tværgående møder mellem bestyrelser og 
forum for godt bestyrelsesarbejde. I den forbindelse vil der blive oprettet en velkomstpakke til 
nye bestyrelsesmedlemmer. 

• Rektor: I denne periode har vi blandt andet terminsprøver i 3.g og rejser i 2.g. Vi er i gang med 
et udviklingsprojekt omkring samarbejdet med grundskolen. Faglærere i dansk, matematik og 
engelsk samt ledelser fra de 2 skoleformer mødes her den 13. april. Formålet er at lette 
overgangen for eleverne. 
Der er blevet afholdt en trivselsundersøgelse for eleverne, som efterfølgende er blevet 
behandlet blandt medarbejdere og elevråd. Vi er i gang med en opfølgningsplan.  

• Elevrepræsentanter: RN beklagede de 2 afbud.  
Elevrådet har haft PR-uge for at få nye elever med. Elevrådet har været imod skrivestuen, men 
har nu skiftet holdning – det er en hjælp til højne moralen omkring de skriftlige opgaver. 
Elevrådet sætter pris på at ledelsen er imødekommende og tager sig tid til dialog. 
Der var ros fra bestyrelsen til elevrådet for at har overskud til elevrådsarbejdet. 

 
5. Årsrapport 2014 

• Bilag 1-18.03.15 (Årsrapport 2014)  
• Bilag 2-18.03.15 (Revisionsprotokollat 2014) 
 
Årsrapport og revisionsprotokollat fremlægges, drøftes og underskrives. Skolens revisor Søren Jensen 
deltager. 
 
Revisor gennemgik det væsentligste og understregede at overordnet er det revisionens vurdering at 
skolens forvaltning er forsvarlig, og at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger. Det er 
så pænt som det kan være. Revisor roste også skolens regnskabsmedarbejder for hendes indsats og 
gode indstilling til arbejdet. 
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Årsrapport følger til dels en fast skabelon: 
Under ledelsens beretning præsenteres skolen og de faglige resultater. For 2014 er der tale om en 
flot karakterfremgang. 
Herefter gennemgås årets resultat, hvor overskuddet for 2014 er beskedent, men dog bedre end i 
det reviderede budget. Overskud er ikke et mål i sig selv, og de store overskud på nogle institutioner 
påvirker taxameteret nedad, hvilket vil udfordre os i fremtiden. 
Bestyrelsen drøftede en passende størrelse for egenkapitalen.  
Med de truende elevnedgange vil en hurtigere naturlig afgang af de dyrere seniorer hjælpe meget 
på økonomien. Vi skal evne at reducere omkostninger hurtigt nok. 
At skolen har gæld er naturligt, vi skal ikke være gældfri - skolen skal leve videre. Skolen har optaget 
fornuftige lån.  
Bestyrelsen skal underskrive årsrapporten og har det formelle ansvar, men revisionen underskriver 
tilsvarende. 
Revisionen siger god for os og understreger at årsrapporten er uden forbehold. 

 
Protokollatet blev også gennemgået - her kan revisionen komme med mindre påtalelser.  
Bestyrelsen drøftede kommentaren om kantinen, og hvad der ville ske hvis kantinen fik et stort 
underskud. Bestyrelsen vil drøfte kantinen på et senere møde. 
Revisor bemærkede igen, at der er styr på økonomien, og at skolen har en god indstilling til det hele. 
Protokollatet er så pænt, som det kan være. 
 
Bestyrelsen takkede revisor for god og grundig gennemgang. 
Bestyrelsen bemyndiger rektor Bjarne Thams til på bestyrelsens vegne at signere den elektroniske 
indberetning digitalt. 
 

6. Status på økonomi 
• Bilag 3-18.03.15 (Statusrapport) 
• Bilag 4-18.03.15 (Likviditetsbudget)  

 
Bj orienterede om dette øjebliksbillede så tidligt på regnskabsåret. Ser fornuftigt ud. 
Bestyrelsen drøftede med revisor, hvad der er en passende likviditet. 

 
7. Flerårigt budget 

Der fremlægges et flerårigt budget til drøftelse 
 
• Bilag 5-18.03.15 (Forudsætninger)  
• Bilag 6-18.03.15 (Flerårigt budget)  
 
Det er flerårige budget er en vanskelig opgave, da vi også er blevet mere presset end forventet med 
søgetal allerede nu. 
Bestyrelsen drøftede udfordringerne omkring elevtallet herunder det mulige karakter krav og 
politisk pres mod stx. 
 
Mange af de økonomiske udfordringer kan undgås med flere klasser til at dække de faste 
omkostninger. Elevtallet vi har lagt til grund for det flerårige budget og andre præmisser fremgår af 
bilaget. Herunder også effektivisering i lønsummen. 

 
BNL talte for en profilering der var mere målrettet mod de unges valg, og for at at der godt kunne 
investeres mere i markedsføring. 
CT: eleverne vil have et meget højt fagligt niveau - de er ambitiøse. 
HS: De er ambitiøse, men vil ikke være specialister. 
Bj: vi skal bruge en del på markedsføring, men ikke alt behøver koste så meget.  
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Bj: vi skal være skarpe på, hvad vi kan. Det vil være godt med høje karakterer stabilt. 
Desuden er vi i gang med at kontakte gamle elever og få succeshistorier. 
Vi vil gerne have information fra eleverne om hvorfor de valgte SG.  
 

8. Målsætning og handleplan 
Der orienteres om status og proces, og indsatsområder til handleplanen drøftes. 

 
Bj orienterede: 
Målsætningen er at højne fagligheden og processen fremgår af bilaget. 
Bestyrelsen mente det var et godt arbejdspapir, men at det ikke skulle bruges som et eksternt papir. 
 
CT: Det skal fremgå, at selvom vi skal spare, skal vi stadig gøre et godt arbejde. Vi gør et vigtigt 
arbejde.  

 
9. Skoleåret 2014/2015 

Der orienteres om søgetallet til det kommende skoleår og evt. konsekvenser af dette. 
 
Bj: vi dimitterer 8 stx-klasser og 2 hf-klasser. Og vi har meldt en tilsvarende kapacitet ud. Med de 
aktuelle søgetal ser det dog ud til at blive 6+2. 
 
Bj: Det var ikke ventet at vi ville gå 2 klasser ned nu, men vi skal ikke gå i panik. Der skal arbejdes på, 
at nedgangen ikke går så hurtigt, selvom det ikke er noget problem at være mindre nogle år. 
Vi er nok nødt til at satse på 6 klasser, så vi ikke får små klasser. Vi kan stadig få elever fra 
Hovedstaden, men det ved vi intet om endnu. Der er nok en håndfuld fra Sct. Annæ, men vi har ikke 
plads til dem med 6 klasser. 
Søgetallene blev diskuteret. 
Bj skal til fordelingsmøde den 9.april. Hvis vi opretter 7 klasser, bør vi undersøge muligheden for at 
kunne slå dem sammen til 6 klasser til jul, hvis de ikke fyldes op. 
  
HS: jeg vil gerne have en række tiltag skitseret som skolen vil foretage på kort sigt og på længere 
sigt. Herunder kan det også være nødvendigt at finde besparelser på undervisningen.  
 
Bestyrelsen drøftede, hvad der eller kunne spares på af større ting. 
 
Konklusion: Bj arbejder på en langsigtet handleplan og undersøger muligheden for 7 klasser.  

 
10. Eventuel beslutning om, hvilken information, der skal videregives til ansatte 

 
Referatet, som primært er et beslutningsreferat – enkelte positive punkter kan udfoldes lidt mere.  

 
11. Eventuelt. 

 


