
 
 

Bestyrelsesmøde d. 18. dec. 2018 kl. 16:30-21:30 på BG og …  
 
Første halvdel af mødet er på skolen på DG’s kontor. Der er en lille let servering af te/kaffe, snack, frugt, 
vand. Da dette møde også er ledelsens halvdagsmøde med bestyrelsen deltager Klaus Daugaard i hele 
mødet. Den årlige bestyrelsesmiddag er forlagt til Kongensbro Kro. Annette deltager i 1. del på skolen. 
 

1. Opfølgning på sidste møde, underskrift af referat og godkendelse af dagsorden. 
Dette er ”den nye” bestyrelses 3. ordinære møde. Vi vil derfor drøfte mødeplanlægning og 
mødernes struktur og gennemførelse med henblik på kontinuerligt at udvikle samarbejdet i 
bestyrelsen.  
 

➢ Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde 2018-10-03 
 

2. Siden sidst samt hvad er næste skridt i nye tiltag (lukket referat). 
Orientering ved Niels, Dorte mf. Samt drøftelse i bestyrelsen. 
 
Niels og Dorte har været en tur i Ministeriet – et spændende besøg! Niels har fremsat et forslag til 
genberegning af grundtilskud for små gymnasier, det havde vi med til mødet. Vores fokus ved 
mødet var ønsket om et helhedssyn på mindre gymnasier. 
 

➢ Bilag 2.1 Dagsorden for mødet med ministeriet 
➢ Bilag 2.2 Genberegning af grundtilskud 

 
Samarbejdet med Viborggymnasierne. Ministeriet har godkendt et 3-årigt forsøg med forlagt hf fra 
VGHF. Det forudsætter, at vi kan komme i mål med en samarbejdsaftale.  
 

➢ Bilag 2.3 Ministeriets godkendelse af forsøg med udlagt hf 
➢ Bilag 2.4 Samarbejdsaftale under udarbejdelse 

 
Niels og Dorte orienterer om nationale visioner for ungdomsuddannelserne. 
 
Samarbejdet med grundskolerne. Ledelsen orienterer. Ideer drøftes. 
Søren Thomsen følger op omkring evt. nye muligheder for samarbejde.  
 
Samarbejdet med byens erhvervsliv omkring nye rejsedestinationer for sproglige klasser v. Michael 
og Dorte. 
 
Brainstorm på andre samarbejdsmuligheder, som bestyrelsens eksterne parter kan være med til at 
initiere / indgå i. 
 
Gymnasiets omdømme: Gymnasiet er i en gunstig position qua sin gode økonomi og gode 
resultater. Eleverne er glade for deres skole. Det skyldes bl.a. den nærhed de oplever og det gode 
fællesskab. Relationen til lærerne er i top. Skolen har politikernes positive opmærksomhed. Derfor 
arbejder vi optimistisk med vores strategiske indsatser. Vi har satset rigtigt i forhold til strategisk 
fornyelse og vi har mere på bedding. Bestyrelsen præsenteres for det oplæg elever og lærere har 
fået på morgensamling i dec. I forbindelse med indslaget i TV-MIDTVEST. Vi ser klippet på mødet. 
 
  



 
 

3. Orientering fra medarbejderrepræsentanterne og elevrepræsentanterne 
 

4. Økonomi – orientering, drøftelse og godkendelse af budget 2019 
➢ Bilag 4.1 Excel oversigt over budgetter samt årsregnskaber 2014-19 
➢ Bilag 4.2 Rektors redegørelse for skolens økonomi 

 
Her følger vi op på de tiltag, som skal sikre gymnasiet langt ind i fremtiden. 
 

5. Mindre punkter ift. drift. 
➢ Bilag 5.1 Ferieplan for skoleåret 2019-20 med forbehold grundet hf-situationen (Claus) 
➢ Bilag 5.2 Kursusaktivitet – underskrift på tro og love-erklæring. Udleveres på mødet (Claus) 
➢ Bilag 5.3 Bestyrelsens årlige drøftelse af rektors løntillæg jf. ansættelseskontrakt (Niels) 

 
Placering af fremtidige bestyrelsesmøder drøftes og fastlægges for resten af skoleåret. (Claus) 
 

6. Opfølgning på øvrige strategiske indsatser v. ledelse og medarbejdere 
Herunder kvalitetsdebat jf. resultatkontrakten.  
Orientering og drøftelser - under middagen.  
 

7. Evt. (under middagen) 
 

 
Vi har bestilt middagen på Kongensbro Kro kl. 19:45 ankomst. Dvs. vi kører fra skolen kl. 19:30 
Kl. 20 spisning i Wienerstuen som vi har for os selv – så mødet kan fortsættes. 

Sæson Menu December 

Perlehønebryst 
Pommes Anglaise – selleripure – årstidens rodfrugter - Timiancremesauce - Pigeonæble/timiansmør  
 
Ris a la mande anno 2019 
Brombærsorbet – kirsebærcoulis – crumble - karamel 
 
Der serveres et glas vin samt vand til maden. 

Vi slutter med en kop kaffe. 

 
Mvh Niels og Dorte 


