
 

 
  

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 21. marts 2022 kl. 15 
  
Til stede: Formand Brian Bertelsen, næstformand Jens Arne Hedegaard, Jeppe Emmersen, Jørgen 
Dyrskjøt Thorsen, Vibeke Gamst, elevrepræsentanterne Hiwa Bahrouz van Schayk (1.c), Sofie Donner 
(1.b), Kristine Astrup (1.b), Laura Husted (3.d) og Viktor Funch (2.u) samt 
medarbejderrepræsentanterne Sara Hjort Østergaard og Erik Baisgaard. Desuden deltog 
økonomimedarbejder Birgitte Tolborg, rektor Per Knudsen og vicerektor Søren Kveiborg. Revisor Peter 
Nørrevang deltog under pkt. 2. 
 
Afbud fra: Peter H. S. Kristensen 
 
Mødet blev afholdt virtuelt. 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Bestyrelsen godkendte dagsordenen. 
 

2. Fremlæggelse, drøftelse og godkendelse af regnskabet for 2021 
Revisor Peter Nørrevang fremlagde regnskabet: BG har overordnet set en sund økonomi. Der er en 
rigtig god likviditet og soliditet. Det kan bemærkes, at BG, i en sammenligning med øvrige gymnasier, 
ligger i den øvre halvdel i forhold til undervisningsårsværk pr 100 elever, hvilket også medfører en 
forholdsmæssig højere lønomkostningspost. En generel tendens i forhold til omkostningerne er, at de 
har været lavere i sammenligning med sidste år. 
Formand Brian Bertelsen åbnede for drøftelse. Medarbejderrepræsentant Sara Hjort Østergaard 
spurgte ind til den store forskel på dette (2021) og sidste års (2020) lønomkostninger til 
undervisningens gennemførelse. Som svar på dette gjorde økonomimedarbejder Birgitte Tolborg rede 
for, at der er kommet nye retningslinjer for regnskabsførelse, hvor lønomkostninger til elevstøtte 
konteres særskilt, og at reguleringen af feriepengeforpligtigelser også udgør en stor del af forskellen. 
Den sidste del af forskellen kan forklares med pensioneringer af tre lærere og en deraf følgende 
nedgang i løntunge ansættelser. 
Revisor Peter Nørrevang gennemgik protokollatet: Der er en blank påtegning. Der er intet kritisk, men 
det skal bemærkes, at der skal være opmærksomhed på, at der budgetteres med underskud. 
Regnskabsårets gode resultat skyldes i høj grad de ekstraordinære tilskud, der har været i forbindelse 
med COVID-19. 
Formand Brian Bertelsen indledte den efterfølgende drøftelse: Der skal ikke herske tvivl om, at 
bestyrelsen har det fulde overblik over BG’s økonomiske prioriteringer. Det er med baggrund i en solid 
økonomi, at der, blandt andet for at renovere bygningerne, kan budgetteres med et underskud. 
Der var ikke yderligere bemærkninger til drøftelsen. 
Revisor Peter Nørrevang gjorde afslutningsvist opmærksom på, at regnskabet underskrives elektronisk: 
Bestyrelsesmedlemmerne vil modtage en mail fra Deloitte med et link, hvor der underskrives med 
NemID/Mit-Id. Når alle bestyrelsesmedlemmer har underskrevet, fremsendes der attestation til 
protokollen på, at regnskabet er underskrevet elektronisk. 
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3. Siden sidst 

Rektor Per Knudsen orienterede kort: Det er netop meddelt os fra Børne- og Undervisningsministeriet, 
at der er fuldt taxameter for alle elever på BG, da klassekvotienten på alle årgange er under 28 elever. 
Der er i forbindelse med elevfordelingen i regionen fokus på busforbindelser. Det er af stor betydning 
for BG, at der ikke sker forringelser på busdriften. Det var der ellers lagt op til i 
Nordjyllandstrafikselskabs forslag til nye køreplaner, men i forlængelse af vores høringssvar er der 
fundet en ny løsning, der ikke forringer busforbindelserne. 
Formand Brian Bertelsen gjorde opmærksom på en henvendelse fra Børne- og 
Undervisningsministeriet: Vi er på lige fod med andre gymnasier udtaget til tilsyn på grund af den høje 
udmøntningsgrad på rektors resultatlønskontrakt i skoleåret 19/20 og 20/21. Der ønskes blandt andet 
referater fra bestyrelsesmøder. Formandskabet svarer ministeriet i samarbejde med rektor. 
 

4. Behandling af øvrige spørgsmål, der kræver bestyrelsens godkendelse 
Intet til dette punkt. 
 

5. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 
Vicerektor Søren Kveiborg gjorde bestyrelsen opmærksom på, at der ikke foreligger et referat fra 
bestyrelsesseminaret den 7. marts og spurgte om bestyrelsens forventning til et sådant. Da der ikke er 
truffet egentlige beslutninger på seminaret, der mest af alt bestod af oplæg, tilkendegav en enig 
bestyrelse, at der ønskes et referat, der på oversigtsform angiver indholdet på seminaret. 
 

6. Eventuelt 
Rektor Per Knudsen orienterede kort om en netop offentliggjort oversigt over de unges gymnasievalg i 
Region Nordjylland: Der har været stor søgning til Aalborg-gymnasierne. Særligt Aalborg Katedralskole 
har fået ekstraordinært mange ansøgninger. Der følger nu en elevfordelingsprocedure, som vi først 
kender svaret på i april eller maj.  
Formand Brian Bertelsen afsluttede mødet med en dybfølt tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer 
Vibeke Gamst, Peter H. S. Kristensen og Erik Baisgaard for henholdsvis 12, 4 og 16 års kompetente og 
indsigtsfulde bidrag til bestyrelsen.  
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