
Referat af bestyrelsesmødet torsdag d. 7.juni 2007.  
 
Til stede: Poul Erik Mouritzen, Erik Meldgaard Bendorf, Lise-Lotte Tilsted, Birthe Christensen, 
Jannie Wilsted, Lasse Christiansen, Edel Nielsen og Jesper Vildbrad 
Afbud fra: Jens Ole Rosenlund Petersen, Morten Slabiak, Dorthe Gerster Poulsen 
 
 
1. Godkendelse af referat 
 
Referatet fra sidste møde d. 22.3.07 blev godkendt og underskrevet 
 
2. Budget 2007 v. økonomiinsp Edel Nielsen 
 
Budgettet er stadig ikke lagt ind i Navision Stat, først for nyligt et lønfilerne fra KMD kommet, og 
lønnen er derfor ikke lagt ind. Der arbejdes ihærdigt med at færdiggøre åbningsbalancen.  
Hovedpunkterne blev gennemgået og pt er resultatet kr. 2.023.345, men det er før de endelige 
timeafregninger med lærerne. Timeforbruget er ikke endeligt opgjort, og det endelige forbrug vil 
påvirke resultatet betragteligt. 
Diskussion af nødvendigheden af at få overblik og stram styring af lønbudgettet. Aktivitetsniveauet 
skal gennemanalyseres. 
Åbningsbalancen skal underskrives af bestyrelsen, og det aftaltes at skolen kontakter bestyrelsen for 
underskifter, så den kan sendes rettidigt til ministeriet (1.7.07). 
Aktiver: kr. 4.898.533 
Passiver: kr. 10.376.495 
Egenkapital: - 5.477.962 
 
Konklusion:  Budget 2007 skal ligge klar til bestyrelsesmødet i september, så bestyrelsen kan få et 
retvisende billede.  Desuden skal der foreligge en redegørelse for budgetopfølgningen og 
budgetstyringen. 
 
3. Rengøringsforslag fra 3F 
 
Bestyrelsen ville ikke tage stilling til det forelagte tilbud fra 3F, da der var for mange uafklarede 
spørgsmål. 
Det blev besluttet, at rengøringen skal udliciteres, efter en del debat, hvor JW bl.a. gjorde 
opmærksom på, at en evt. udlicitering ikke nødvendigvis ville give en bedre rengøring og mindre at 
lave for den tekniske serviceleder, og udbudsmaterialet skal udarbejdes i begyndelsen af det 
skoleår. 
 
4. Status på visions- og strategidebat 
 
JV redegjorde for forløbet på skolen i dette skoleår, og for processen det kommende skoleår, 
således at der ligger et forslag til bestyrelsen i 3. kvartal.  
 
5) Generel orientering om skoleårets afslutning og det kommende skoleår v Jesper Vildbrad 
 
Der har været få elevflytninger fra skolen (14) og få klager, 3 er flyttet tilbage 



Eksamensplanlægningen har været meget omfattende, da der har været flere fejl fra ministeriet i 
såvel udmeldinger som i opgaverne – Rektorforeningen holder møde med UVM om dette 
Personalesituationen: 11 nyansættelser, 4 på pension, vicerektor har sagt sin stilling op, 
økonomiinsp træder tilbage i lærergerningen; ny økonomi-/administrationschef ansat, ledelsen skal 
omorganiseres 
Dimission fredag d. 29.6, nyt legat fra Sydbank på kr 10.000 uddeles denne dag 
Arbejdstilsynet på uanmeldt besøg 30.4., som medførte strakspåbud om udskiftning af 8 loftsplader 
– dette arbejde blev udført dagen efter.  
Arbejdstilsynet kom på anmeldt besøg d. 31.5. og problematiserede igen asbestlofterne og udsug i 
kemilokalerne, manglende kemikaliemærkning og manglende vedligehold af kompressor – skolen 
afventer rapporten fra Arbejdstilsynet men er i gang med planlægge renoveringen af de berørte 
områder. 
 
6. Nyt fra elevrådet 
 
Intet nyt 
 
7. Evt 
 
Formanden: Udfra cirkulæret fra UVM om engangsydelser til rektorer for ekstraarbejdet i 
forbindelse med gymnasie- og hf-reformen, har formand og næstformand besluttet at yde rektor et 
engangstillæg. 
 
De kommende bestyrelsesmøder foregår torsdag d. 13.9.2007 og torsdag d. 25.10.2007 kl. 
16.00 
 
 
 
10/6-07 
Jesper Vildbrad, 
rektor 
 
 
 


