
 

 

  

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 11. december 2018  

 

Til stede: Formand Brian Bertelsen, næstformand Jens Arne Hedegaard, Jørgen Dyrskjøt Thorsen, 

Jeppe Emmersen, Peter H. S. Kristensen, medarbejderrepræsentanterne Sara Hjort Østergaard og Erik 

Baisgaard og elevrepræsentanterne Natasja Ritter Christensen (3.c) og Mads Lyngholm Jensen (2.a). 

Desuden deltog rektor Per Knudsen, økonomimedarbejder Birgitte Tolborg og vicerektor Thomas 

Svane Christensen. 

 

Afbud fra: Vibeke Gamst. 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde 

Referatet blev underskrevet. 

 

3. Budget for 2019 til endelig vedtagelse 

Der var udsendt et nyt udkast til budget 2019, der tog udgangspunkt i det budgetforslag, der blev 

drøftet grundigt på forrige møde. Birgitte Tolborg fremlagde det nye udkast, der er præget af, at vi har 

mistet det sociale taxameter på HF, men samtidigt er udkantstilskuddet blevet forhøjet i det nylige 

finanslovsforlig. Omprioriteringsbidraget har dog stadig en betydelig negativ effekt på det samlede 

budget. Det nye budgetudkast var desuden blevet justeret på en række punkter, der samlet set giver 

et mindre underskud i 2019. Der er bl.a. foretaget en reduktion i de større ejendomsrenoveringer efter 

en revurdering af bygningens aktuelle tilstand, og dernæst budgetteres også med lavere udgifter til 

inventarafskaffelser. Omprioriteringsbidragets betydning for presset på undervisningsressourcerne 

blev drøftet, og det er naturligt, at både elever og lærere vil kunne mærke det i dagligdagen. Der var i 

bestyrelsen en opbakning til at acceptere ledelsens vurdering af eventuelle finjusteringer af udgifterne 

til undervisningens gennemførelse. 

 

Birgitte Tolborg fremlagde herefter fremskrivningen af resultat og udvikling i egenkapital frem mod 

2021, hvor det sociale taxameter er fjernet og det øgede udkantstilskud er indregnet. De større 

ejendomsrenoveringer fra den aktuelle vedligeholdelsesplan var som noget nyt indregnet som et 

gennemsnit over årene, idet disse i praksis bliver udført efter aktuel vurdering af behov. Grundet det 

fortsatte omprioriteringsbidrag er udsigterne frem mod 2021 alt andet lige negative i fremskrivningen. 

 

Dette førte til en drøftelse af de forestående planer for renovering af skolens fløje, og formanden 

foreslog derfor, at pkt. 4 blev behandlet under dette punkt. Birgitte Tolborg fremlagde således et notat 

vedr. renoveringens konsekvenser for budgettet for 2019 og frem til 2022. Samlet set vil det være 

forventningen, at en iværksættelse af renoveringen vil betyde en negativ påvirkning af resultatet på 
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godt 1 mio. kr. i de følgende budgetår. Formanden understregede, at der har været et ønske i 

bestyrelsen om at færdiggøre moderniseringen af skolen, og at ministeriet netop har givet lov til at 

gennemføre første del af renoveringen i 2019 (jf. drøftelsen på forrige møde vedr.  de samlede 

investeringsrammer for sektoren). 

 

Erik Baisgaard spurgte til perspektivet i fremskrivningen frem mod 2021, hvor resultatet alt andet lige 

fremstår negativt. Rektor redegjorde for logikken i den tekniske del at faseplanen. Formanden 

understregede, at han meget gerne så, at der blev holdt fast i planerne om moderniseringen af skolen, 

men han mente samtidigt, at bestyrelsen var nødt til at tage bestik af den usikre situation i forhold til 

både budgetfremskrivningen og det tidspres, der er opstået som følge af usikkerhed ift. bevillinger og 

manglende godkendelse i ministeriet. Jeppe Emmersen spurgte til en konsekvensberegning på 

effekten af at undlade at igangsætte renoveringen, hvilket både kunne omfatte attraktivitet, 

nødvendigt vedligehold og udviklingen i forventningen til håndværkerpriser. 

 

Næstformanden understregede, at moderniseringen af skolen har vist sig at være den rigtige 

beslutning, og at færdiggørelsen af fløjene dermed bør fortsættes. Han erkendte dog samtidigt, at vi er 

bagefter i forhold til tidsplanen, og der er pt. en del usikkerhed i forhold til det fremtidige taxameter. 

Dog mente næstformanden, at de politiske vinde i øjeblikket bærer i retning af en ophævelse af 

omprioriteringsbidraget. Han foreslog således, at projektet skal i gangsættes med arkitekten i 2019 

med henblik på at gennemføre den egentlige første fase i 2020, hvilket naturligvis forudsætter, at 

vores investeringsbevilling fra ministeriet kan føres ind i 2020. 

 

Peter Kristensen tilsluttede sig ambitionen om at fortsætte udviklingen af et fysisk attraktivt 

undervisningssted, men var samtidigt bevidst om de aktuelle usikkerheder. Jeppe Emmersen var knap 

så optimistisk som næstformanden ift. omprioriteringsbidraget og betragtede i lyset af dette og den 

demografiske situation fremskrivningen som relativt realistisk. Formanden var fortrøstningsfuld i 

forhold til at bevare ministeriets godkendelse af investeringsrammen ind i 2020, hvis blot 

projektarbejdet med arkitekten bliver igangsat i 2019. 

 

Rektor forsøgte i lyset af de indkomne forslag og betænkninger at samle op: Han mente, at 

risikoscenariet i udgangspunktet primært er i forhold til attraktivitet og dermed ikke i forhold til 

bygningens fysiske forfatning. Rektor var samtidig mere optimistisk ift. omprioriteringsbidraget end 

Jeppe Emmersen, idet de politiske meldinger i forhold til landgymnasiernes fremtid og den decentrale 

gymnasiestruktur har været positive i den seneste tid. Dernæst understregede rektor, at 

kapacitetsfastsættelsen igen er spil i Regionen, hvor der er sket en udvikling, der kan øge forhåbningen 

om, at man fra politisk hold vil gøre alvor af at træffe afgørelser, der kan understøtte den decentrale 

gymnasiestruktur. Samlet set var rektors indstilling derfor, at der er nogle positive perspektiver, men 

samtidigt en del usikkerheder, der gør, at det vil være fornuftigt at slå koldt vand i blodet – og dermed 

ikke igangsætte et forhastet byggeprojekt til eksekvering i sommeren 2019. 

 

Formanden samlede efter den samlede drøftelse vedr. renoveringsplanerne op på følgende måde: 

Bestyrelsen ønsker stadig at fortsætte renoveringen af skolens fløje. Bestyrelsen er glade for 
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ministeriets tilsagn i forhold til investeringsrammen og igangsætter således arkitektens del af projektet 

i 2019 med henblik på effektuering af det egentlige byggeri af første fase i 2020. Denne 

fremgangsmåde bakkede en enig bestyrelse op om. 

 

Efter denne grundige drøftelse vedr. renoveringens konsekvenser blev budgettet som fremlagt i 2. 

udkast for 2019 godkendt af den samlede bestyrelse. 

 

4. Status for renoveringsplanerne for 2019 

Se pkt. 3. 

 

5. Fastlæggelse af mødedatoer for 2019 

Det blev vedtaget, at møderne for 2019 placeres som følger: 

Tirsdag d. 5/2 kl. 15.00-17.00. 

Tirsdag d. 19/3 kl. 15.00-17.00 m. revision. 

Torsdag d. 6/6 kl. 15.00-17.00. 

Onsdag d. 21/8 kl. 15.00-17.00. 

Onsdag d. 6/11 kl. 15.00-17.00. 

Tirsdag d. 10/12 kl. 16.00-18.00 m. efterfølgende julemiddag. 

 

Bestyrelsen accepterede, at mødet d. 21/8 sandsynligvis bliver uden budgetopfølgning ift. 

halvårsregnskab, men denne kan eftersendes til de enkelte medlemmer af bestyrelsen, når den 

foreligger. 

 

6. Opbygning af studieretninger (stx) og fagpakker (hf) på BG 

På forrige bestyrelsesmøde blev det besluttet, at ledelsen skulle give bestyrelsen – og især de nye 

medlemmer – en introduktion til skolens struktur og indholdet af de nuværende studieretninger og 

fagpakker på stx og hf. Vicerektor præsenterede derfor den samlede bestyrelse for denne opbygning 

(se vedhæftede slides). 

 

7. Siden sidst 

a) Punkter/forslag fra bestyrelsen til det årlige møde med Brønderslev Kommune i februar 2019 

Formanden fortalte om vores forestående, årlige møde med Brønderslev Kommune. BG’s ledelse og 

formandskab har på forhånd tænkt sig at drøfte den politiske dagsorden på ungdomsuddannelses-

området og kommunens/UU’s rolle ift. at bevare et gymnasialt udbud i byen. Formanden udbad sig 

herefter andre gode forslag til drøftelser fra bestyrelsen.  

 

Næstformanden nikkede til de foreslåede punkter på dagsordenen og tilføjede ønsket om at drøfte 

perspektiverne for en fastholdelse mulighederne i forhold til den kollektive trafik og perspektiverne for 

placeringen af 10. klasse i kommunen. Rektor henledte i denne forbindelse opmærksomheden på 

drøftelsen ift. VUC’s fremtid i vores bygninger, idet strukturreformen på dette område og det 

nyetablerede FGU forventes at have en negativ betydning for VUC’s aktivitet på BG. Peter Kristensen 

bekræftede, at pladsudfordringerne for Hedegårdsskolen ift. 10. klasse drøftes i kommunalt regi. 
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Formanden anførte til slut, at indsatser imod unges misbrug af stoffer kunne komme på dagsordenen 

og dermed kunne kommunens og gymnasiets fælles indsats drøftes på mødet. Dette førte til en 

længere drøftelse af de løbende udfordringer med unges hash-misbrug og hårdere stoffer. 

 

b) Orientering fra landsrektormødet i Nyborg d. 21.-23. november 

Rektor fortalte bestyrelsen om et godt landsrektormøde, hvor der havde været interessante oplæg og 

drøftelser vedr. politikernes nuværende dagsorden om at spare kraftigt på uddannelsesområdet. Der 

havde dog være relativt positive indlæg fra både Mette Frederiksen (Soc.dem.) og Kristian Thulesen 

Dahl (DF), der kunne anspore til en forsigtig optimisme vedr. især landgymnasiernes økonomiske 

fremtid.  

 

c) Kapacitetsdiskussionen 

Rektor redegjorde kort for indholdet af et interessant møde i regionen, hvor regionens politiske 

indstilling til kapacitetsfastsættelsen i fremtiden skal drøftes og besluttes. 

 

d) Videoovervågning 

Rektor kunne fortælle, at den videoovervågning, der blev besluttet på sidste møde, nu er sat op ved 

det store cykelskur ved hovedindgangen.  

 

8. Behandling af øvrige spørgsmål, der kræver bestyrelsens godkendelse  

Intet til dette punkt 

 

9. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 

Intet til dette punkt 

 

10. Eventuelt 

Intet til dette punkt. 

 

Ref: TC 


