
 
 

Bestyrelsesmøde d. 16. dec. 2019 kl. 17:00-19:15 på BG og efterfølgende 
middag og fortsatte drøftelse på Kongensbro Kro. 

 
Første halvdel af mødet er på skolen på DG’s kontor. Der serveres frugt, vand, te og kaffe. Den årlige 
bestyrelsesmiddag er forlagt til Kongensbro Kro, hvor Klaus Daugaard deltager. 
 

1. Opfølgning på sidste møde, underskrift af referat og godkendelse af dagsorden. 
➢ Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde 2019-09-23 

 

2. Status på økonomi, strategiske indsatser samt øvrige tiltag. Orientering og drøftelser. 

I. Overblik over Strategiske indsatser og andet spændende (DG, elever og medarbejdere) 
➢ Bilag 2.1 Strategiske indsatser-Bestyrelsesniveau-Opfølgningsplan 2019 

 
II. Økonomi: Forventet regnskab 2019 samt budget 2020 (AJ/DG) 

➢ Bilag 2.2 Excel oversigt over budgetter samt årsregnskaber 2014-20 
Vi venter på takstkataloget. Excel med kommentarer kommer hurtigst muligt. 
 

III. Låneomlægning (Niels mf.) 
 

IV. Bestyrelsens stillingtagen til løn og lønpolitik for ledelsen (Niels) 
➢ Bilag 2.4 Lønpolitik ledelse - BG 1.08.19-31.07.22 

Niels medbringer oplæg til løndannelse for ledelsen. 
Dorte begrunder særlig indsats på mødet og medbringer kort skriv. 
Under drøftelserne deltager CK og DG ikke i mødet. 
 

V. Regionen: Uddannelsespuljen, elevfordeling, kapacitetsstyring 
Tilskud til Iværksætteri (Lone og Ch) 
Tilskud til etablering af hf (Lone og DG)  
Lone fortæller om den åbne pulje og siger også lidt om hvad regionsrådspolitikerne tænker 
om kapacitetsstyring og elevfordeling. 
Dorte følger op med sidste nyt om fordelingsregler og kapacitetsstyring. 
 

VI. Børne og Undervisningsministeren har godkendt lokal studieretning Business  
For yderligere to optag: 2020 og 2021 (ch, DG, Martin om kontakten til lokal politiker) 
 

VII. Mødet med Poul Due Jensen Fonden (Hanne og DG) 
➢ Bilag 2.7 BeScience + 2.7 budget BeScience 

 
VIII. Strategiske drøftelser kan fortsætte under middagen på kroen. Herunder kvalitetsdebat, 

markedsføring, grundskolesamarbejde, kollegieværelser i Bjerringbro (Sct. Jørgen oplæg v. 
DG og evt. Tommas om værelser på højskolen), ETU (KD), forslag til ny Institutionslov… 
 

3. Bjerringbroskolerne bliver én skole? Søren fortæller. 

 

4. Mindre punkter ift. drift. 
➢ Bilag 4.1 Ferieplan for skoleåret 2020-2021 (CK) medbringes på mødet 
➢ Bilag 4.2 Solceller (Niels) medbringes hvis aktuelt 
➢ Opgørelse af klassekvotient for 1. klassetrin. 



 
 

 
 

 
 

 
Vi har bestilt middagen på Kongensbro Kro kl. 19:30 ankomst. Dvs. vi kører fra skolen kl. 19:15 
Spisning i Wienerstuen som vi har for os selv – så mødet kan fortsættes til kl. 21. 
 
Efter særlig aftale med kroejeren erstattes sild af hellefisk. Sild får I sikkert nok af alle andre dage i julen.  

Og så har han garanteret, at vi i år ikke bliver snydt for ris á la mande       
 
Julemenu m. vin/øl/vand 

• Hellefisk i grøn krydderkåbe med hvidvins sauce 

• Petitfilet af friske rødspætter m/hjemmerørt remoulade & citron 

• Berg’s tarteletter m/unghane i asparges 

• Ribbensteg m/sprød svær & hjemmelavet rødkål 

• Medister med brunede kartofler & grønlangkål 

• Hjemmelavet Ris á la Mande m/lun kirsebærsauce 

• 2 slags hjemmebagt brød 

 

Punkt 2 VIII og evt. tager vi på kroen. 

 

 

Mvh Niels og Dorte 


