Bestyrelsesmøde d. 12/6 2017 kl. 8:00-10 på Bjerringbro Gymnasium
Referat
1. Velkommen til nyt medlem af bestyrelsen
Præsentationsrunde – velkommen til vores nye bestyrelsesmedlem, Hanne Fonnesbæk.
Peter Lykke-Olesen fortalte om bestyrelsesarbejdet i store træk. Hanne præsenterede sig selv og sit
arbejde gennem 25 år på Grundfos.
2. Opfølgning på sidste møde
Referatet blev underskrevet.
 Bilag 2 Referat af bestyrelsesmøde 2017-04-03
3. Organisationsændring på BG
Dorte Gade: Britta Larsen, som er uddannelsesleder med ansvar for bl.a. skemalægning og
markedsføring, har fået nyt job pr. 1. august, 2017. Vi har i den forbindelse orienteret Peter Lykke,
Martin Sanderhoff og samarbejdsudvalget om, at ledelsen ikke ønsker at genopslå
uddannelseslederstillingen. Vi har dygtige lærere i huset, som kan overtage såvel kreative som
administrative opgaver uden at have ledelsesbeføjelser. Det gælder også arbejdet i styregruppen
for grundskolesamarbejdet. Den resterende ledelse og administrationen forøger deres tid til ledelse
og administration det første år, og på den måde får vi afprøvet en ny model med en smallere
ledelse.
Brittas arbejde fordeles som følger:
- Niels Dall (lektor) overtager Brittas arbejde med markedsføring
- Karsten Nielsen (lektor) overtager Brittas arbejde med skema.
- Rikke Christensen (sekretær) går lidt op i tid.
- Claus Kjeldsen (vicerektor) og Christian Ifversen (uddannelsesleder) overtager Britas arbejde
med klasserne.
- Det har betydet, at 2 lærere, som var varslet ned i arbejdstid næste skoleår, nu er sat lidt op i
tid igen.
Carl Otto Christiansen: Vi er fra medarbejderside glade for, at der skæres i ledelse, når der også
reduceres blandt medarbejderne.
4. Internt (lukket punkt)

5. Budgetopfølgning 1. kvartal og fremlæggelse af nyt budgetforslag for 2016 (AJ/DG)
 Bilag 5.1 Budgetopfølgning 1. kvartal 2017 (Ingen bemærkninger)
 Bilag 5.2 Budget 2017 nr. 3 til godkendelse i bestyrelsen
Vi arbejder på at kunne fremsende et nyt budget som følge af ændringer på lærerlønsiden i
forbindelse med organisationsændringer. I det nye budget vil der også være justeringer i
forhold til et merforbrug på IT-siden.
Punktet blev med bestyrelsens accept udskudt til næste bestyrelsesmøde.
6. Bestyrelsesformandens punkt
Peter Lykke-Olesen: Bestyrelsens honorar for indeværende finansår.
 20.000 (formand) – 10.000 (næstformand)
 3000 (alm medlem).
 Er man udpeget politisk, kan man ikke få honorar.
Er snyd ved eksamen et problem på BG?
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Dorte Gade: Nej. Det er ikke vores erfaring.
Peter Lykke-Olesen: Vi skal fortsat følge med i politikernes ideer om at beskære den kollektive
transport.

7. Nyt fra medarbejderrepræsentanterne og elevrepræsentanterne
Carl Otto Christiansen: I SU har vi arbejdet en del med MTU-rapporten
Stine 2a: Elevrådet knokler med eksamen. Jeg fortsætter som formand for DGS Midt-Vest!
8. Resultatkontrakten
 Punktet udgik.
9. Forslag til mødedatoer for bestyrelsen i det kommende skoleår (2017-18)





Mandag d. 2/10 kl. 15.00-17.00
Begyndelsen af december 2017 – Doodle følger.
Torsdag d. 22/3 kl. 8.00-10.00
Begyndelsen af juni 2018 – Doodle følger.

10. Evt.
Carl Otto Christiansen: Jeg vil gerne sige tak for et godt samarbejde i bestyrelsen.
Peter Lykke-Olesen: Kære Carl Otto - Tak for din enorme arbejdskraft i bestyrelsen – du har stået
for ordentlighed og samarbejdsvilje i dit arbejde i bestyrelsen for Bjerringbro Gymnasium.
Carl Otto Christiansen: Tak for de pæne ord.
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