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Dagsorden - bestyrelsesmøde d. 22. september 2022 kl. 17.00-19.00 på BG  
Mødet foregår i studieområdet på 1. sal. Der serveres aftensmad kl. 18:00 mens drøftelserne fortsætter.  

 
1. Godkendelse af dagsordenen og referat fra sidste møde (Klaus Daugaard).  

Referat af bestyrelsesmøde 7. juni 2022 
o Bilag 1: Referat 

 
2. Økonomi 2022 og 2023 (Annette og Claus) 

Budgetopfølgning 1. halvår 2022 samt tanker om resultat 2023. Der er ingen overraskelser i 
budgetopfølgningen for 1. halvår 2022 og der er heller ikke store overraskelser omkring 
forventninger til årets resultat.  
Økonomien for 2023 ser derimod problematisk ud – bl.a. fordi det midlertidige udkantstilskud på 
0,5 mil. udløber. 

o Bilag 2.a: Budgetopfølgning 1. halvår 2022 og budget 2023 
o Bilag 2.b: Noter til budgetopfølgning 2022 og budget 2023 

 
3. Et blik på den øvrige økonomi (Niels Villadsen) 

Har vi de rigtige lån?  Er vores likvider placeret fornuftigt?  
o Bilag 3: Obligationer og lån 

 
4. Markedsføring 2022 og 2023 – Strategi og handleplaner (Claus) 

o Bilag 4: Rekruttering og markedsføring skoleåret 2022-23 – nye tiltag 
 

5. Politiske tiltag fremadrettet – lokalt og nationalt (Claus) 
o Bilag 5.a: Brev til borgmester Ulrik Wilbek 
o Bilag 5.b: Brev fra mindre jyske gymnasier til Undervisningsudvalget i Folketinget om at 

fastholde det midlertidige udkantstilskud på 0,5 mil i 2023 (fremsendes når det er skrevet 
færdigt). 

o Bilag 5.c:  Brobygning - Det politisk spil mellem ungdomsuddannelserne i Viborg. 
 

6. Kvalitetssikring på BG (Klaus Daugaard) 
o Bilag 6.a: Selvevalueringsrapport 2021-22. 
o Bilag 6.b: Opfølgningsplan 2021-22 
o Bilag 6.c : Opfølgningsplan 2022-23 

 
7. Nyt fra skolen (skolens personale og elever) 

o Temadag om Bæredygtig Business d. (artikel fra Midtjyllands Avis d. 12/9) – Bilag 7.a 
o Instruks om energibesparelser – Bilag 7.b 
o Afrika-projektet på BG – den afrikanske pumpestation – Bilag 7.c 
o Solceller på BG – sidste nyt fra pedel Erling Franks – Bilag 7.d 
o Elevrådet har ordet (Laura) 

 
8. Udpegning af selvsupplerende medlem af bestyrelsen – processen frem mod udpegning af ny 

formand i foråret 2023. (Niels Villadsen) 
 

9. Næste mødedato: D. 12. december 2022 
o Nye mødedatoer i dette skoleår: forår og sommer 2023 
o Evt. 
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Mvh Niels og Claus 


