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Referat af bestyrelsesmøde d. 29. marts 2022 kl. 17-19:30 på BG

Deltagende ved mødet.
NilesVilladsen, Sussanne Tellerup, Tommas Amstrup, Lone Langballe, Martin Sanderhoff, Hanne
Fonnesbæk, Signe Skovmand, Michael Christensen, Laura Kristine Jensen, Claus Kjeldsen.
Referent: Klaus Daugaard Løkke

Dagsorden:
l. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat.

. Referat af bestyrelsesmøde 2021-12-20 - Bilag l.
o Dagsorden blev godkendte med tilføjelse af et punkt fra Niels Villadsen om udbetaling

tilskud til udkantsgymnasier.
o Det blev forslået at referatet fra den 8. marts ikke offentliggøres grundet at alle

punkter var lukkede punkter. Dette blev vedtaget.
o Referat blev godkendt.

2. Præsentation af skolens store projekter: NOVO og PDJF (Pia Jensen - projektleder)
. Kort om PDJF og NOVO - Bilag 2.1.
. PDJF - NOVO 2022-23 Regnskab og Timeregnskab - Bilag 2.2.

Pia Møller Jensen fremlagde status på PDJF og NOVO projekterne med et frem ad rettet
blik. Det er to store projekter til næsten 3 millioner hver. Der henvises i øvrigt til bilaget,
som i væsentlige træk redegør for projektet. Derudover var der følgende bemærkninger
til projekterne:

PDJF-projektet
o En del af projektet er fremadrettet, at der udvikles og afprøves nye

undervisningsforløb.
o Der er stadig kurser og uddannelse, som skal afvikles for de involverede lærere.
o Der er stadig ambitioner om at rejse til Tanzania i efteråret 2023 som afslutning

på projektet.
o Der blev spurgt til om Egå Gymnasie er med i eller har del i vores projekter. Det

er de ikke, men samarbejdet består i bl.a. udveksling af erfaringer, således at BG
kan få egne erfaringer til fremtiden.

NOVO-projekt
o Er en videreudvikling på PDJF-projektet bl.a. fordi vi ikke kunne komme til Afrika

som resultat af Coronasituationen i Afrika.

o Ideen med dette projekt er bl. a. at mange andre elever skal kunne opleve
hvordan man kan bruge sin naturvidenskabelige viden til at hjælpe andre. Når
projektet sit mål, skal der bygges en vandkiosk i udkanten af Bagamoyo i
Tanzania.

o Alle de undervisningsforløb, der udvikles, skal efterfølgende udbydes via NVH.
o Der er 5 lærere med i hvert underprojekt, der udvikler forløb som udbreder via

workshops, og de afprøves efterfølgende på rigtige elever.

Lone: Hvad med vedligehold på den lokale vandkiosk i fremtiden?
Pia: Der er mulighed for evt. at søge penge efterfølgende til at vedligeholde vandkiosken - men lige nu
ligger der ikke som sådan en plan for det.
Niels: Kan vi positivt sige, at det er pga. projekterne, at vi har flere elever på Science?
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Pia: Vi ved det ikke præcist, men grundforløbet er bl.a. blevet revideret, og der er blevet udviklet nye besøg
og markedsføringsmateriale. Det bør bruges aktivt i markedsføringen bl. a. turen til Afrika.
Hanne: Bliver turen til Afrika en blivende begivenhed?
Pia: Pengene er blevet brugt til noget andet de år, hvor de ikke har kunne rejses. Rejserne koster ikke så
meget mere end andre typer rejser, men der er tilskud til dem i øjeblikket pga. projektet. Det er en
mulighed at fortsætte med rejser til Afrika, selvom tilskuddet falder bort. Det er vigtigt, at der træffes
beslutninger om blivende rejser, så det ikke fuser ud med tiden. På Egå er rejserne blivende.
Michael: Har vi fået elever som vi ikke ellers ville have fået ved at have disse projekter? Er der muligt at vi fx
ved kvalitative interview finder ud af, om vi får flere elever ved at have projekterne - eller om vi
kannibaliserer internt?

Laura: For mig var det vigtigt, at vi skulle til Afrika, men det havde ikke indflydelse på mit studievalg.
Claus: Vi skal i gang med at se på vores rejseprogram bl.a. via en pædagogisk dag den 25. maj, hvor bl.a.
rejser indgår i en diskussion af skolens rekruttering mm.

3. Årsregnskab 2021 og Budget 2022 (Kim Vorret - PWC, AJ, CK)
. Årsrapport for 2021-Bilag 3.1

Kim Vårret fremlagde Årsregnskab 2021 og Budget 2022
o Derergodtstyr på økonomien.
o Vi så en lille stigning i årselever bl. a. pga. HF-elever i 2021, og vi håber der kommer flere

elever i år.
o Overskud på 846. 324 hvilket er rigtig fint
o Vi håber ikke på flere corona-nedlukninger
o Økonomien er godt hjulpet af de projekter vi har.
o Annette: Vi har ikke brugt mindre på markedsføring da noget af markedsføringen er

dækket af fonden.

o Vi ligger stabil på lønomkostninger.
o Der er en stigning i undervisningsårsværk pr 100 elever hvilket skyldes de små årgange på

gymnasiet, hvor det bliver svært at optimere holdnormen.
o Aktiver og passiver ser fint ud.
o God likviditet og gode tal. Vi er kun udfordret på aktiviteten.
o Der var ingen bemærkninger til lønrevisionen.

Revisionsprotokollat 2021 - Bilag 3.2
Blev gennemgået og godkendt

Regnskab for det administrative fællesskab 2021 - Bilag 3. 3.

o Der var ikke kommentarer til regnskabet for det administrative fællesskab.

. Budget 2022 - Kommentarer til budget - Afslag på at kunne søge Udkantspuljen på 15 mio. kr. - Bilag
3.4, Bilag 3.5 og Bilag 3. 6.

o Claus: Vi ansætter ikke en ny leder. Vi arbejder på at konstituere os med 2 i ledelsen ift. til
opgaver og er i gang med at afklare, om KD må kaldes vicerektor.

o Niels: Vi skal ikke slide rektor op de første år- vigtigt at delegerer arbejde til lærere og
administration

o Thomas: Vi bør øge markedsføringen særligt i en periode hvor vi har projekterne. Vi har
nogle meget stærke projekter som ingen andre har, og der skal satses på, at vi ikke bare er
et almindelig STX. Annette: Vi har en begrænsning på 2 % ift. markedsføring.
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o Claus: Bl. a. derfor har vi en pædagogisk dag den 25. maj. Desuden er der nedsat en
markedsføringsgruppe, der skal analysere optaget og få nogle ideer til ny markedsføring til
fremmelse af optaget.

o Thomas: Vi har to fine produkter, der ligger i BE science, og her er det vigtigt at sælge det vi
har.

o Signe: Vi skal ud at sælge hvor tæt vi er på eleverne, at vi er den lille skole og at det vi har
er rigtig godt. Vi gør rigtig meget for vores elever, og vi gør det også rigtig godt ift. niveau.

o Hanne: Kan eleverne involveres i at lave en innovationskonkurrence til at sælge skolen.
o Laura: Det man hører om gymnasiet er, at BG er det lille gymnasium. Men vi skal også

fortælle andre ting.
o Michael: Vi har tidligere prøvet det med innovationskonkurrence ift. markedsføring.
o Claus: Det er vigtigt at de vælger os i stedt for Midtbyens Gymnasium og det kan ikke passe

at der ikke er flere der vælger HF. Vi skal stoppe blødningen til de andre skoler.
o Laura: Vi skal have elever med ud og fortælle om HF.

Claus: Vores elevtrivsel er også over landsgennemsnittet. Løfteevnen (den socioøkonomiske reference) er
god og BG har en bedre løfteevne end referencerammen tilsiger - det er positivt og lærerne har gjort det
godt. Vi er gode til at hjælpe eleverne på rette vej.

Fordeling af tilskud til udkantsgymnasierv. Niels Villadsen

o Niels har været meget utilfreds over, at vi ikke kan få del i det ekstra udkantstilskud på 15 milt
for 2022. Bjerringbro Gymnasium falder ikke i den rette kategori for fordelingen. Den nye
definition fra UVM går på, at et gymnasium skal være beliggende i en "landkommune" og det
gør BG ikke. Vi har forsøgt at kontakte Kristian Pihl Lorensen og Martin Sanderhoff har også
bragt det videre til Mette Nielsen (folkekandidat for Socialdemokratiet). Claus har desuden
taget det op i Danske Gymnasier.

o Claus: Jeg håber ikke, det er noget, der er kommet for at blive. Der er pt to definitioner - en i
finansloven og en til fordelinger af ekstra udkantstilskud.

o Signe: Det er farligt hvis de bliver ved med at buge denne definition.
o Claus: Mange af de andre små gymnasier ligger i den rigtig kategori-vi beholder de tilskud vi

har - men vi kan ikke søge dette tilskud. Havde vi fået tilskuddet kunne vi have fremlagt et
budget for 2022med et lille plus.

o Niels: Vi har konkluderet at vi ikke kan komme længer med det.

Claus: Det bliver svært af få elever fordelt fra Viborg, men der er måske nogle elever, vi kan få fra Silkeborg
gymnasium, hvor søgningen er for stor. Det vil primært blive elever fra fx Ans området.
Niels: Der er velvillighed fra Katedralskolen og fra Silkeborg i større grad end tidligere.

Claus: Når man har valgt at gå på efterskole i 10. kl., er der noget, der tyder på at man har kappet
relationen til BG.

Thomas: Så må vi jo genetablere forbindelsen. Kunne vi fx få 9. og 10. kl. når der skal etableres ny skoler i
Bjerringbro. Vi skal fortælle om fx Bruxelles-turen. Det skal ikke bare være hyggeligt og nært på BG.
Vi skal huske at der er en del penge at søge ifm. rejser og andet - Bruxelles blev oprettet for at skaffe flere
elever-gerne en fortælling om, at vi er en skole der rejser. Michael har også en del projekter kørende og
der er flere på vej.
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CK: vi skal have skabt en relation på de lokale efterskoler - særligt Gudenådalens Friskole og Hedemølle
Friskole

4. Bestyrelsens stillingtagen til revisorprotokollen for årsregnskabet samt bestyrelsens tjekliste (AJ)
. Bestyrelsens stillingtagen til revisors kritik - Bilag 4.1

o Bestyrelsen har ikke nogen bemærkninger til den finansielle revision.
. Bestyrelsens tjekliste - Bilag 4.2

o Der er et pkt. 15 som skal rettes i bestyrelsens tjekliste. Regnskabssystemet skal
opdateres, men det er et generelt problem på mange af landets gymnasier

5. Bestyrelsesformandens punkt
. Finansielle strategi

o Vi har tre lån: Et rentetilpasningslån hvor renten risikerer at stige. Vi har et fast
forrentet lån og et med en variable rente.

o Der er ikke grund til at lave om på noget af det. Vi kan godt acceptere den risiko på de
to lån med variable renter.

. Bestyrelseshonorar - drøftes en gang årligt.
o Vi fastholder de honorar, som vi har nu.

. Solcelleanlæg på BG.
o Der er ikke noget nyt om det. Vi skal have en statiker på, der kan påtegne at solceller

ikke påvirker bygningerne. Der skal være én som kan skrive under på at det kan holde,
hvis der opsættes solceller. Der skal gang i det projekt når Erling har afsluttet sit projekt
med at flytte IT og studieområdet. Vi har lovet Grundfos at vi med tiden får en mere
bæredygtig tankegang på BG.

. Konstituering af den kommende bestyrelse
o Claus har fået konfirmeret at Karina Degryr Thomsen fortsætter.
o By-chefen i Bjerringbro har sagt ja til at Tommas Amstrup fortsætter.
o Poul Due Jensen skal godkende at Hanne Fonnesbæk fortsætter fra Grundfos hvilket er

sket.
o Bjarne Grøn fra VIA ser også frem til arbejdet i bestyrelsen.
o Niels Villadsen fortsætter som formand et år endnu. Formand og næstformand drøftes

på næste møde. Den som konstitueres som næstformand vil naturligt skulle overtage
formandsposten når Niels Villadsen stopper.

6. Skolens situation og det politiske arbejde (CK)
. Ny ledelsesstruktur - omstrukturering af opgaver - Bilag 6. 1.

o Vi er nu to mand i ledelsen, og vi har lavet en oversigt over hvem der gør hvad. Denne
er drøftet med SU og med studievejlederne. Lærerne har bakke op om ledelsens plan.

o Tommas: Får det konsekvenser? Claus: vi sparer nogle penge og kommer til at lave .
ledelsesmøder på en anden måde. Flere og længere møder med STVL og andre grupper
så de opgaver vi lægger fra os lander rigtigt.

o Michael: Vær opmærksom på at der ikke bliver for meget drift. Der er også behov for
ledelse på udviklingssiden. Claus og Klaus er enige i den betragtning.

o Lærerne skal støtte ledelsen bedst muligt i denne proces.
o Der er desuden bestilt en ny MTU i efterår 2022.

. Investering i Nyt Studieområde - Bilag 6.2.
o Byggeudvalget har lavet en plan for, hvordan studieområdet skal indrettes.
o Skulle gerne være klar til August
o Der blev stillet forslag om at man søger om penge hos Viborg-kommune til

Studieområde og solceller. Claus: Det har vi søgt om.
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. Rekruttering - Nedsættelse afTask Force blandt personalet:
o Der nedsættes en gruppe til dette. Der er skrevet rundt og 3 lærere har indvilget i at

deltage i denne opgave. Det er Kirsten, Laura og Michael.

7. Nyt fra medarbejderrepræsentanterne, elevrepræsentanterne og ledelsen
o Signe: Chok over de lave søgetal, men der er en stemning af, at det her kan vi klare, og at vi

vil lave den bedst mulige skole.
o Claus fik det sagt på et møde i en frokostpause og folk blev kede af det, men der er en

stemning af, at vi er klar til kamp.
o Thommas: Der er desværre en stemning i byen af, at det ikke er så godt.
o Laura: Vi er ved at få gang i nogle nye udvalg. Bl.a. et nyt bærerdygtighedsudvalg.
o Claus: Der er også gang i Michaels nye projekt Bæredygtig buisenes.

8. Evt.
Husk deltagelse i CK-reception
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