
 
 

Referat af bestyrelsesmøde d. 12. dec. 2022 kl. 17:00-19:00 på BG  
Deltagende ved mødet: Niels Villadsen, Claus Kjeldsen (CK), Laura Kristine (3.x), Thea Møller Halse (2.bx), 
Signe Skovmand (SS), Kirsten Skjoldborg Andreasen (KA) Tommas Amstrup, Martin Sanderhoff, Lone 
Langballe, Bjarne Grøn, Karina Degryr Thomsen.   
Afbud fra Hanne Fonnesbæk  
Referent: Klaus Daugaard (KD)  
 

1. Opfølgning på sidste møde: underskrift af referat og godkendelse af dagsorden 
Referat af bestyrelsesmøde d. 22. september 2022 (bilag 1).  

 
Referatet blev godkendt med enkelte ændringer og rundsendt til underskrift.  

  

2. Drøftelse og godkendelse af honorar til bestyrelsen 
Oversigt over honorar som det ser ud i dag (bilag 2). 
 
Honorarerne blev godkendt.  
Til orientering: PWC udsender et nyt tiltrædelsesprotokollat, som bestyrelsesmedlemmer skal 
underskrive med MitID. 
Niels Villadsen orienterede om det nye protokollat som rundsendes til bestyrelsesmedlemmerne.  

 

3. Udpegning af selvsupplerende medlem af bestyrelsen – herunder processen frem mod udpegning af 
formand og næstformand i foråret 2023. (Niels Villadsen) LUKKET PUNKT. 

 
 

4. Status på økonomi: Regnskab 2022 – Budget 2023/2024 
a) Økonomi: Forventet resultat 2022 (Annette) og Budget 2023 (Annette og Claus) 
- Forventet resultat 2022 og Budget 2023 (bilag 4a).  

 
Forventet Resultat for 2022: 
Det forventede resultat for 2022 er et lidt bedre end det bestyrelsen så sidst. Underskud på ca. 170.000 
kr. Der er en usikkerhed omkring feriepenge, og derfor har vi et mindre underskud end først antaget. 
Der er også usikkerhed omkring undervisningsmiddelforbrug, som ser ud til at blive mindre end først 
antaget.  
Niels: Det er ikke tilfredsstillende, at det eksterne revisionssystem ikke kan beregne feriepenge, så man 
kan regne med det. Som bestyrelse har vi et behov for at vide, hvordan feriepengene falder ud.  
Bjarne og Tommas: Fjernvarmepriserne er steget ca. 50 % det sidste år og elpriserne er også steget.  
CK: Vi har haft Erling (Pedel på BG) til at se på hvad der er realistisk ift. Forbrug i 2022 og 2023, og vi har 
løbende budgetopfølgning. Derudover har vi skruet ned til 19 grader på BG som påbudt af staten og vi 
har sat forskellige elspare-initiativer i gang. 
Niels: Det er meget tilfredsstillinede, at det ender med et lille underskud for 2022.  

 
Budget 2023:  
Budgettet for 2023 er forbedret i forhold til tallet vi fremlagde ved forrige møde i september 2022, idet 
det midlertidige udkantstilskud på 0,5 millioner forlænges til også at gælde for 2023. Derudover har vi 
budgetteret med en reduktion på tre årsværk i 2023 og med et elevoptag på 50 stx-elever og 16 hf-
elever. 

 
b) Budget 2023 og 2024 med forskellige elevtal (bilag 4b). 



 
 

 
CK: Det, som rammer BG i 2023, er den lille årgang som blev optaget i sommeren 2022 – den er pt på 
39 stx-elever og 15 hf-elever. Denne årgang bliver dyr for os.  
Jeg har ved et medarbejdermøde d. 8/12 oplyst personalet om, at vi skal reducere det pædagogiske 
personale med ca. tre årsværk fra næste skoleår. Det skal meddeles til personalet nu pga. 
opsigelsesvarsler på op til 6 måneder, og det giver samtidigt personalet muligheden for at meddele 
mig, hvis man frivilligt ønsker at gå ned i tid til næste skoleår. Grundlaget er som sagt et budgetteret 
optag på 50 stx-elever og 16 hf’er for 2023, samtidigt med at vi dimitterer ca. 14 hf’ere og 72 stx’er til 
sommer 2023. Det giver pt et budgetteret underskud på ca. 500.000 kr., hvis vi reducerer med tre 
årsværk. Jeg håber, at bestyrelsen vil acceptere dette underskud. Det er samtidigt vigtigt for skolen, at 
vi stadig har lærerkræfter til at udvikle kvalitet på BG og til fortsat at have fokus på rekruttering.  
Niels: Vi håber, at der kommer noget godt ud af elevfordelingsaftalen, men vi kan ikke regne med mere 
end de 56 stx’ere + 28 hf’ere, som elevfordelingsaftalen tilsiger.  
SS: Hvis vi skærer for meget på fx valgfag, giver det et dårligere fagligt udbud til eleverne – og det kan 
være farligt i forhold til at sikre kvaliteten på BG fremadrettet. Medarbejderne synes, at underskuddet 
næste år er for småt. Vi er nødt til at blive ved med at satse på at få flere elever – og det kræver 
ressourcer.   
 
CK: Det er vigtigt, som Signe (SS) siger, at vi stadig har ressourcer til at arbejde strategisk med 
rekruttering, og det mener jeg også, at vi har- også med de reduktioner vi laver i det fremlagte budget 
for 2023.  
 
Bjarne: Jeg vil gerne bakke op om ledelsens indstilling, men det er en hårfin grænse, man arbejder på. 
Det er vigtigt, at vi ikke går på kompromis med kvaliteten på BG.  
KA: Der skal også fortsat være kræfter til at søge projekter hjem til skolen.  
Niels: Enig med Bjarne. Vi kan ikke vente med at reagere til sommer for at se, om BG går ned i elevtal. 
Vi må reagere ud fra den kapacitet, vi har fået tildelt. 
SS: Personalet kan godt se, at hvis der er færre elever, kan der ikke oprettes samme antal hold som året 
før. Det er dog vigtigt, at vi stadig kan oprette de studieretninger og valghold, vi plejer – ellers kan vi 
først risikere at få eleverne imod os.  
Niels: Der er politiske overvejelser om en taxameterreform, hvor man vil sikre uddannelse i hele landet. 
BG skal lave de besparelser, der er nødvendige og med rettidig omhu. Vi skal dog stadig kunne oprette 
de gængse studieretninger.  
Bjarne: Jeg vil gerne give min opbakning til, at der kan oprettes små hold.   
Tommas: om det ender med et underskud på 500.000 kr. eller 700.000 kr. er ikke så vigtigt – det er 
bare vigtigt at opretholder et attraktivt tilbud på BG.  

 
Budgettet er godkendt med de kommentarer, der er anført ovenfor.  

 
c) Orientering om køb af obligationer. 

 
Niels: Der er købt tre typer obligationer med kort løbetid. De giver et afkast på 6 %. Når de udtrækkes, 
kan vi tage en drøftelse af hvad der skal investeres i. Det har indtil videre vist sig at være godt, at vi ikke 
bare lod pengene stå.  

 

5. Det politiske spil om den nationale fordelingsaftale og fordeling af brobygningselever i Viborg 
Kommune 

a) Angreb på - og forsvar af - fordelingsaftalen – 2 kronikker i JP – den ene er ikke udgivet endnu 
(Bilag 5a1 og 5a2). BG er medunderskriver på ”forsvarskronikken” for fordelingsaftalen. 

 



 
 

CK: De politiske forhandlinger om den kommende regering gør, at alt er i spil. Kristian Phil Lorentsen 
har før valget sagt, at Venstre var imod den del af fordelingsaftalen som indbefatter fordeling ift. 
forældreindkomst, men at Venstre godt kunne gå ind for den del, der har med afstandszoner at gøre. 
Derfor håber og tror jeg på, at den del af aftalen, der omhandler afstandszoner, kommer til at bestå1. 

 
b) Udfordringen med ”forrang” i den nye fordelingsaftale: 

o Indsigelse til region Midtjylland mod to profilgymnasier i Viborg by (Bilag 5b1)  
o Brev til STUK om sjældne lokale studieretninger og forrang (Bilag 5b2). 

 
CK: Jeg har været førsteskribent på en indsigelse mod VK og VG’s ansøgninger om at blive 
profilgymnasier.  Regionen forventes af stemme nej til VK’s og VG’s ansøgninger2.  

 
c) Det fortsatte pres fra VK’s markedsføring – særligt på Facebook - i Bjerringbro-området (Bilag 5c1 

og 5c2). 
VK har brugt Facebook-annoncer, hvor de forsøger at vejlede borgerne til at komme uden om 
fordelingsaftalens ved at søge ”klassikerlinjen” på VK. CK har efterfølgende talt med rektor fra VK. De er 
blevet enige om, at VK skal begrænse sin markedsføring i Bjerringbroområdet. Det er en kendt sag, at 
rektor på VK er modstander af den politiske aftale om fordeling af elever, og VK’s markedsføring er et 
udtryk for et bevidst forsøg på at underminere fordelingsaftalen.  

 
d) Den politiske diskussion om fordeling af 8. og 9. klasseelever til brobygning i Viborg Kommune 

(Bilag 5d). 
Martin har været involveret i en aftale i Viborg Kommune, som er gunstig for BG ift. Fordeling af 
brobygningselever. Det samme har Steffen Drejer (konservativt byrådsmedlem – og tidligere købmand i 
Bjerringbro), der også har talt vores sag.  

 
Karina: Der er lavet en aftale om at 9 kl. fra grundskolerne i Bjerringbro gerne må komme på BG og 
spise i kantinen i pauserne.  

 

6.  Strategiske indsatser på BG 
a) BeScience - Ny ansøgning til PDJF (bilag 6a) 
CK: En forlængelse af den eksisterende ansøgning er i støbeskeen og vi har været i kontakt med fonden. 
Vi søger penge til at fortsætte vandprojektet i Bagamoyo/Tanzania, så vi (som oprindeligt tænkt) kan få 
tre BeScience-klasser af sted i henholdsvis 2023, 2024 og 2025. I den eksisterende bevilling er der kun 
midler til studierejsen i 2023. 

 
b) Ansøgning om Solcelleanlæg og Den afrikanske vandkiosk:  
Vi har nu indsendt begge vores ansøgninger til Viborg Kommune på baggrund af konkrete tilbud. 
Desværre har hverken Viborg Kommune eller Foreningen Bjerringbro Elværk ønsket at støtte 
etableringen af solcelleanlægget. 
 
I januar 2023 ombestemte Viborg Kommune sig imidlertid og besluttede at bevillige 300.000 kr. til 
etablering af et solcelleanlæg på BG’s matrikel. Og i samme måned godkendte Viborg Kommune BG’s 
ansøgning om etablering af en afrikanske vandkiosk med tilhørende 5 udendørs arbejdsstationer. 

 
c) BG og efterskolediskursen - Invitation til ”BG’er for en dag d. 12/12, 2022” (Bilag 6c). 

 
1 Og sådan gik det heldigvis også! 
2 Regionen gav som forventet ikke tilladelse til, at de 2 viborggymnasier kunne kalde sig for ”profilgymnasier”. 



 
 

Der kom ikke nogen efterskoleever i denne omgang (kun 3 havde tilmeldt sig). To ting kan have gjort 
udslaget. Efterskoleeleverne har allerede været i brobygning i efteråret 2022. Desuden kan det være en 
udfordring at få efterskoleeleverne til at droppe deres efterskole for en dag i december måned for at 
besøge BG. Men vi har en fod indenfor hos efterskolerne og vi prøver igen med et lignende 
arrangement næste år - måske i uge 40 eller 41, hvor efterskoleeleverne ikke allerede har været i 
brobygning.  
- HF er stadig et satsningsområde i Favrskov/Hammel-området, da Favrskov Kommune ikke har et hf-

tilbud til de unge i kommunen. 
- Business-studieretningerne er også et satsningsområde. Vi mister elever til Mercantec (HHX). Fra 

næste år udbyder vi igen erhvervsøkonomi som valgfag. Særligt i Bjerringbro-området skal vi være 
bedre til at fortælle, at Business-studieretningerne på BG er en almen gymnasial uddannelse, der er 
tonet i en ”HHX-retning”. 
 

7. Klassekvotient i 1.g 2022. Klaus Daugaard (Bilag 7). 
Bestyrelsen har godkendt klassekvotienten. 

 

8. Nyt fra medarbejderne og elevrådet 
a) MTU 2022 medarbejdertrivselsundersøgelse (Bilag 8a1: Samlet rapport og Bilag 8a2: Benchmark 

med andre gymnasier).  
 

Gennemgang af hovedpunkter ved Signe (SS): MTU’en skal ikke bare lægges i skuffen. Der er måske en 
udfordring med gensidig anerkendelse fra kollegaerne. Og så bør vi anerkende, at et mindretal af og til 
oplever mobning.  
Bjarne og Karina: Men vi skal også anerkende, at MTU’en generelt viser en ret god trivsel på BG blandt 
medarbejderne.  

 
b) Nyt fra medarbejderne. 
Kirsten (KA) har været på kursus for nye bestyrelsesmedlemmer og har nogle ideer med hjem.  
- Man kunne indføre et generelt punkt som hedder nyt fra SU til bestyrelsen.  
- Man kunne indføre et punkt hvor ledelsen ikke er til stede. Det kunne være til sidst på 

bestyrelsesmødet, hvor ting kan drøftes uden ledens påhør.  
o Niels: Det sidste forslag har jeg afprøvet i andre bestyrelser. Det er ikke blevet brugt til så 

meget.  
o SS: Det kan være en god ide at indføre det i fredstid. SS har fx fortrudt ift. tidligere rektor, 

at man ikke har sagt mere til bestyrelsen.  
o CK: Nyt fra SU kunne kvalificere ”nyt fra medarbejderne” og måske erstatte dette punkt. Et 

fast punkt på et bestyrelsesmøde, hvor ledelsen ikke deltager, kan blive en underlig 
oplevelse for bestyrelsen. Men hvis bestyrelsen har lyst til at afprøve det, vil ledelsen ikke 
stille sig i vejen.  

o Tommas: Det er vigtigt at vi har en formeld struktur på vores bestyrelsesmøder, og jeg er 
bekymret for, at bestyrelsen kan blive taget som gidsel og kommer til at handle på ting, der 
kommer op under et punkt, hvor ledelsen ikke er til stede.  

Det blev besluttet at tage Kirstens to forslag op til næste bestyrelsesmøde. 
 
a. Nyt fra elevrådet (ved Laura og Thea). 
o Det går godt på BG. Formandskabet har lige været til DGS konference.   
o Vi er blevet hørt ift. At planlægge den første fysiske juleafslutning efter Corona.  

 



 
 

9. Datoer for de næste to møder: D. 22. marts og d. 12. juni 2023. 
 

10. Evt.  
Der var ingen punkter. 

 


