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Bestyrelsesmøde d. 23. marts 2020 kl. 17-20:30 Virtuelt 
 

Mødet er virtuelt, og det foregår på platformen TEAMS.  

Interne deltagere er allerede tilknyttet TEAMS og ved, hvordan man deltager i dette møde. Eksterne 
medlemmer får tilsendt et link til mødet. Man skal sidde klar ved computeren kl. 17.  

 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat. 
Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde 2019-12-16 (er underskrevet). 
Referatet blev godkendt.  

 
2. Årsregnskab 2019 (Kim Vorret, PWC / AJ / DG) 

Bilag 2.1 Årsrapport for 2019 
Kim gennemgik årsrapporten. 
 
Niels med et par kommentarer:  
- Vi skal indfri feriepengene, når vi når sommeren 2021. 
- Det er dejligt at se, at BG har demonstrerer en løfteevne i forhold til det faglige. Der er grund til at 
rose medarbejderne for dette flotte resultat.  
- I beretningen kunne man nævne, at vi har brugt penge på at omlægge lån + side 12: der er brugt  
Ca. 300.000 kr. på borde og stole til naturvidenskab. 
Dorte: Jeg retter de punkter, som Niels har fremhævet og fremsender til revisoren igen. 
 
Bilag 2.2 Revisionsprotokollat 2019 
Kim gennemgik protokollatet – Konklusion: Ingen bemærkninger fra revisionen ang. lønrevision, 
Indkøb og salg og juridisk-kritisk revision. Kim bemærker også den flotte faglig løfteevne og den 
flotte trivselsmåling: Her skal man huske på, at BG arbejder med små tal – og der skal ikke falde 
mange ud til en negativ side, før det får en virkning på resultatet af jeres trivselsmåling. 
Kim Vorret: Bestyrelsen skal tage stilling til 4 punkter (bestyrelsens tjekliste): 
- besvigelse? 
- fejl og mangler? 
- er midlerne forvaltet til formål? 
- er gymnasiet going concern? 
 
Bestyrelsen har ikke kendskab til nogen form for besvigelse, fejl eller mangler - heller ikke i forhold 
til forvaltningen af skolens midler. Skolens budget for 2020 viser going concern. 
Bestyrelsen kan godkende regnskabet for 2019. 

 
Bilag 2.3 Regnskab for det administrative fællesskab 
Ingen bemærkninger fra revisionen. 

 
Bilag 2.4 Budget 
Dorte gennemgik budgettet (version 1 og 2): Vi mangler at gennemregne lærerlønninger en ekstra 
gang. De grønne tal i budgettet er tal, vi er ret sikre på. Poul Due Jensen fondens bidrag på 864.000 
kr. i 2020 medfører mange ekstra aktiviteter herunder særlige ekskursioner og aflønning af ekstern 
projektleder. Overskuddet fra projektmidlerne er i 2020 ca. 300.000 kr. Penge, som vi i forvejen 
anvender til fx undervisning af elever fra 9. klasse i naturvidenskab og som i forvejen lå i 
lærerlønningerne. 
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Niels: Jeg er meget glad for det samlede elevoptag på 82 elever. Det er en markant vækst i 
elevtallet i forhold til sidste år – så er det mindre vigtigt, at vi laver et budget-2020 på ca. en halv 
million kr. i underskud.  
Hanne: Jeg deler Niels’ kommentar om, at det er godt, at vi når 70 stx-elever. Jeg håber, at vi på et 
senere møde kan få en update på den nye klasse/satsning med BeScience. 
Signe: Vi er meget glade for projektet – det bliver spændende. Vi har haft et møde med lærerne, og 
vi har flere møder i næste uge. 
Martin: Hvis vi holder os til et underskud på niveau med vores afskrivninger, så er jeg meget 
tilfreds. 
 

3. Bestyrelsens stillingtagen til revisorprotokollen for årsregnskabet samt bestyrelsens tjekliste (AJ) 
Bilag 3.1 Bestyrelsens stillingtagen til revisors kritik (kommer senere) 
Bilag 3.2 Bestyrelsens tjekliste 
Bilag 3.3 Regnskabsinstruks 
 Se under pkt. 3. 
 

4. Hverdagen med virtuel undervisning (Niels prioriterer dette punkt) 
Bilag 4.1 Orienteringsbrev nr. virtuelt BG 
Bilag 4.2 Rammer for virtuel undervisning 

 
Dorte: Vi er kommet godt i gang med den virtuelle undervisning – det skyldes ikke mindst, at It-
gruppen for 2 år siden fik implementeret Teams og OneNote som skolens it-platform. Det har 
virkelig hjulpet vores virtuelle undervisning på vej. 
Tea: 3.g’erne var urolige for vores SRP, når vejledningen skulle foregå virtuelt, men det har vist sig 
at fungere rigtigt godt. Eleverne oplever, at lærerne er gode til at vejlede virtuelt. 
Shannon (2.g): Det er fedt at se, hvordan lærerne bruger Teams som læringsplatform. 
Michael: Det er meget positivt med Teams. Vi havde en udfordring med Lectio, der kørte langsomt i 
de to først dage af nedlukningen. Eleverne synes, at der har været en vis variation i den virtuelle 
undervisning. Og i forhold til at få eleverne på Teams, så har den virtuelle undervisning fungeret 
rigtig godt. I forhold til SRP-vejledningen kan jeg især godt lide, at det er nemt at få eleverne til at 
formulere sig skriftligt til deres vejledere inden vejledningen, for så har vejlederne lettere ved at 
levere en præcis vejledning. Og jeg tror faktisk, at lærerne giver lidt ekstra tid i forhold til at 
vejleder deres SRP-elever. 
Signe: Jeg synes, at eleverne er gode til at indgå i det virtuelle læringsmiljø – de klør på. Vi skal 
måske passe på, at vi ikke kommer til at give for mange lektier for. Men jeg savner eleverne. 
Dorte: Vi har et problem med det eksperimentelle i naturvidenskab og i de kunstneriske fag i 
forhold til at lave virtuel undervisning. Men når vi kommer lidt længere frem, skal vi tage stilling til, 
at det også er hårdt for lærere og elever at sidde foran skærmen. Lærerne har været gode til at 
finde på sociale virtuelle arrangementer med hinanden: Morgenyoga og fredagsbar. 
Michael: Lærerne er ikke vant til at sidde så meget ned, når de underviser – jeg forudser at flere 
(herunder mig selv) får rygproblemer, hvis det varer ved. 
Tea: I forhold til ensomhed, er det vigtigt for eleverne, at prøve at finde på nogle arrangementer, 
der kan samle eleverne 1-2 gange om ugen.  
 

5. Søgetal. Orientering 
Dorte: I kender søgetallet. Nogle af eleverne skal til optagelsesprøve. Senere i aften har jeg et møde 
med rektor fra VK om evt. fordeling af elever til BG. 
Niels: Det er spændende at se, hvordan det går med elevfordelingen i år (forhåbentlig bedre end 
sidste år). 
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6. Bestyrelsesformandens punkt 
-Finansiel strategi: Niels gennemgik dokumentet. Tankegangen er at den skal gælde for flere år, og 
at vi følger op på strategien hvert år. 
Kim: Det er en god ide for en skole at have en finansiel strategi.  
Den finansielle strategi blev vedtaget (Niels ændrer de små tastefejl). 

 
- Bestyrelseshonorar: Niels: Jeg foreslår, at vi fortsætter på det eksisterende niveau. Lone og Martin 
kan ikke få noget honorar, som reglerne er. Niels’ forslag blev vedtaget. 
- Vedligeholdelsesplaner til godkendelse:  
Annette Jensen: Planen er lavet sammen med pedel Erling Frank. 
Niels: det ser fint ud – ingen yderligere kommentarer. 
 
- Investeringsplan til godkendelse: 
Niels: Vi påtænker en investering på 600.000 kr. i 2020 til solceller. Investeringsplanen skal 
indsendes til UVM, som skal godkende den, inden vi kan gå videre med denne investering. 
 

7. Nyt fra medarbejderrepræsentanterne, elevrepræsentanterne og ledelsen 
Signe: Lærerne klør på med den virtuelle undervisning, men det er hårdt. Særligt for lærere med 
mindre børn, som man skal passe samtidigt med, at man arbejder. Og så er vi spændte på eksamen 
– kommer det til at køre normalt? 
Michael: Lærerne er positive over for søgetallet.  
Claus: Vi kan komme i den situation, at eksamen bliver aflyst – så det kan komme på tale, at man 
ophæver årskarakterer til eksamenskarakterer og at man laver årskarakterer på hf. 
Dorte: Jeg forestiller mig, at ledelsen skal snakke med elevrådet, efter 3.g har afleveret SRP (uge 
14). 
Tea: det lyder som en god ide – vi er meget klar på at aktivere elevrådet, når 3.g’erne er klar. 

 
8. Evt.     

Hanne: Det er dejligt at høre, at BG er kommer godt i gang med den virtuelle undervisning. 
Shannon: jeg er glad for, at lærerne er begyndt arbejde med fysisk aktivitet som en del af den 
virtuelle undervisning. 
Lone: Det ser bare fint ud hele vejen rundt – og fint at det kunne lade sig gøre med et virtuelt 
bestyrelsesmøde. 
Susanne: Jeg har også været godt tilfreds med bestyrelsesmødet, og måden det er blevet afviklet 
på.  
 
Dorte sender en mail til bestyrelsen, når bestyrelsen kan underskrive dokumenterne.  
Kim Vorret kontakter Dorte, når dokumenterne er klar til underskrift. 
Claus sender forslag til ny mødedato ud – bestyrelsesmødet afholdes sidst i juni. 
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