
 

 

  

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 19. marts 2019  

 

Til stede: Formand Brian Bertelsen, næstformand Jens Arne Hedegaard, Vibeke Gamst, Jørgen Dyrskjøt 
Thorsen, Jeppe Emmersen, Peter H. S. Kristensen, medarbejderrepræsentanterne Sara Hjort 
Østergaard og Erik Baisgaard og elevrepræsentant Mads Lyngholm Jensen (2.a). Desuden deltog rektor 

Per Knudsen, økonomimedarbejder Birgitte Tolborg og vicerektor Thomas Svane Christensen. Revisor 
Peter Nørrevang deltog under pkt. 3.  
 

Afbud fra: Elevrepræsentant Natasja Ritter Christensen (3.c). 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Der blev tilføjet to punkter til den udsendte dagsorden, nemlig punkt 4a vedr. busruter og punktet 

under pkt. 5 Siden sidst d) Legater. Dagsordenen blev herefter godkendt. 

 

2. Underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde 

Referatet blev underskrevet. 

 

3. Fremlæggelse, drøftelse og godkendelse af regnskab for 2018 

Revisor Peter Nørrevang startede med at fremlægge regnskabet for 2018, der viser et lille 

overskud, og han satte det i relation til de seneste års resultater og sammenlignede BG’s 

økonomiske situation med de øvrige gymnasier i sektoren. Peter Nørrevang gik årsrapporten 

igennem og kunne konstatere, at der var tale om en blank påtegning. Ledelsesberetningen blev kort 

præsenteret og herefter gennemgik Peter Nørrevang flere detaljer i årets økonomiske resultat. 

Skolens økonomi blev betegnet som robust og med en høj likviditetsgrad, skønt der næste år 

budgetteres med et underskud. Dette er en situation, der også kendes fra andre gymnasier, idet det 

fortsatte omprioriteringsbidrag påvirker resultatet negativt i både regnskabet for 2018 og for 

budgettet for 2019. Herefter gennemgik Peter Nørrevang balancen uden signifikante bemærkninger. 

 

Næstformanden spurgte til betingelserne i forhold til feriepengeforpligtelsen, når skolen (og det øvrige 

arbejdsmarked) i løbet af det kommende år overgår til samtidighedsferie. Peter Nørrevang svarede, at 

man som udgangspunkt vil kunne vælge to modeller, idet man enten kan vælge at indbetale i 

slutningen af 2020 til en fond eller beholde likviditeten, svare rente og dermed selv administrere 

feriepengeforpligtelsen. Birgitte Tolborg supplerede med, at vi i øjeblikket afventer en udmelding fra 

Moderniseringsstyrelsen i forhold til gymnasiernes specifikke situation. Peter Nørrevang ville som 

udgangspunkt anbefale, at man vælger at indbetale til fonden, hvis man har likviditeten til det. Dette 

skal dog først ske med udgangen af 2020, hvorfor bestyrelsen vil kunne tage endeligt stilling på et 

senere tidspunkt. Peter H. S. Kristensen spurgte til formuleringen ”Ingen væsentlige kritiske 

bemærkninger” i årsrapporten og Peter Nørrevang kunne forsikre, at dette betød, at der ikke kunne 

konstateres noget kritisk i årsregnskabet. 
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Herefter gennemgik Peter Nørrevang protokollatet, der måtte betegnes som ”kedeligt”, hvilket er 

positivt i en revisionsoptik. Det blev bemærket, at der var lavet enkelte ændringer i 

godkendelsesgrænserne, således at godkendelser af fakturaer fremadrettet følger en mere 

hensigtsmæssig praksis, hvilket bestyrelsen bakkede op om. Erik Baisgaard bemærkede, at der i også 

2018 var budgetteret med et underskud, men formanden svarede, at dette også skulle sættes i 

relation til dels den dengang planlagte renovering og dels den fortsatte udmøntning af 

omprioriteringsbidraget. Endeligt var der yderligere en bemærkning i protokollatet vedr. tidspunktet 

for offentliggørelsen af udmøntningen af resultatløn. Formanden tog denne bemærkning til 

efterretning. Peter Nørrevang konstaterede opsummerende, at regnskabet 2018 tyder på en sikker 

drift og Brønderslev Gymnasium og HF ligger i den pæne ende, når det gælder omhyggelig og rettidig 

økonomistyring og regnskabspraksis. 

 

Peter Nørrevang afrundede vedrørende skolens økonomiske situation med at bemærke, at hvis 

Brønderslev Gymnasium og HF kan formå at opretholde et nogenlunde stabilt elevoptag, så står 

institutionen qua sin egenkapital og likviditet umiddelbart bedre end lignende institutioner i samme 

situation mht. demografiske udfordringer og omprioriteringsbidrag. Denne optimisme skal dog 

naturligvis sættes i direkte relation til, i hvor høj grad man vil være i stand til at begrænse de truende 

underskud i kraft af de forventede faldende indtægter i de kommende år. 

 

Den samlede bestyrelse markerede i denne forbindelse, at man naturligvis håber, at en kommende 

regering vil besinde sig i forhold til de fortsatte omprioriteringsbidrag, idet de udmeldte besparelser 

frem til 2022 vil få ganske markante negative konsekvenser for ungdomsuddannelsernes udbud og 

kvalitet. Jeppe Emmersen bragte egenkapitalens størrelse i spil i forhold til den politiske vinkel på 

omprioriteringsbidraget. Peter Nørrevang sagde, at det var hans opfattelse at det finanspolitiske fokus 

i høj grad er fokuseret på årets resultat, hvilket igen betyder, at det åbenlyst handler om at tage 

behørigt bestik af situationen ift. elevtal. Formanden supplerede med at understrege bestyrelsens 

ansvarlige økonomiske strategi, hvor vi som institution bliver nødt til at være nøjsomme, idet 

situationen (jf. de tidligere behandlede budgetfremskrivninger) i løbet af relativt kort tid kan blive 

mere kritisk pga. faldende elevtal og et fortsat omprioriteringsbidrag. Peter Nørrevang beskrev til slut 

det forhold, at der også er en sammenhæng mellem muligheden for at optage lån til investeringer og 

det at have en solid likviditet. Formanden bekræftede, at dette forhold også har været en betydelig 

faktor i bestyrelsens prioriteringer i forbindelse med renoveringen af skolen. 

 

Formanden spurgte til nødvendigheden i, at revisor medbringer udskrevne udgaver af regnskab og 

protokollat til alle bestyrelsesmedlemmer. Der synes at være risiko for et betydeligt ressourcespild af 

papir med denne praksis. Peter Nørrevang understregede, at han fint kunne gennemgå regnskab og 

protokollat på anden vis, såfremt bestyrelsen måtte ønske det – og dermed spare de mange kopisæt. 

 

Bestyrelsen underskrev herefter regnskab og revisionsprotokollat, og formanden og rektor underskrev 

årsrapporten for 2018. 
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Bestyrelsen gav herefter vicerektor Thomas Svane bemyndigelse til at signere årsrapporten til 

ministeriet. 

 

Formanden afsluttede punktet med at kvittere for den solide regnskabsførelse og roste i denne 

forbindelse Birgitte Tolborg for soliditeten i det daglige arbejde med bogføringen og det altid 

velforberedte materiale, som bestyrelsen modtager. 

 

4. Tilmeldingstallene til næste skoleår 

Rektor redegjorde for forløbet ved årets tilmeldingstal, der desværre har vist et fald på ca. 11% på 

både stx og hf. Der er imidlertid tale om et generelt fænomen, hvor Brønderslev Gymnasium og HF 

placerer sig på det gennemsnitlige fald i ansøgninger i regionen. Rektor redegjorde herefter specifikt 

for hf, hvor vi traditionelt har haft en usikkerhed på dette tidspunkt af året, men dog de seneste år har 

turdet at sigte mod etableringen af 2 hf-klasser, idet elever har kunne søge ind helt frem til studiestart. 

På hf er der ingen fordelingsmekanisme i regionalt regi, men vi har stadig en forhåbning om, at det 

akutelle ansøgertal vil kunne forøges i løbet af foråret og sommeren. Der er imidlertid 10 af de 

nuværende ansøgere til hf, der skal til optagelsesprøve, hvilket er en helt ny usikkerhedsfaktor i 

optagelsessituationen. 

 

Usikkerheden kommer af de nye regler og procedurer vedr. optagelsesprøverne, som nu er baseret på 

centralt fastsatte opgaver og standardiserede mål, hvilket betyder, at vi dels ikke har mulighed for at 

foretage individuelle skøn og dels ikke kan have en realistisk forventning til, hvor stor en procentdel, 

der vil bestå. Her påpegede rektor, at det særligt er det nye krav om, at eleven skal bestå i alle fagene, 

der giver anledning til bekymring. Ydermere giver placeringen af optagelsesprøverne betydelige 

udfordringer for planlægningen, idet den første runde først afvikles d. 14. juni. Rektor understregede, 

at de skitserede udfordringer i forhold til optagelsesprøverne gælder for både hf og stx. 

 

I forhold til stx kunne rektor fortælle, at ansøgertallet forventes at være mere låst, idet de typisk 

kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. På stx er der 5 ansøgere, der skal til optagelsesprøve. Her 

bemærkede rektor, at der er en yderligere komplikation af optagelsesforløbet, idet elever nu 

automatisk skal til optagelsesprøve, hvis de kommer fra prøvefri 10. klasse eller mangler et 2. 

fremmedsprog. Én af udfordringerne i forhold til stx er således, at det endelige elevtal stort set kun 

kan blive reduceret frem til august (jf. de nye optagelseskrav). 

 

På grund af det generelle fald i ansøgere til stx i regionen havde rektor således heller ikke de store 

forventninger til antallet af elever til fordeling i fordelingsudvalget. Forventningen er dermed, at der vil 

være ingen eller ganske få i hele regionen, der skal fordeles. På denne baggrund konkluderede rektor, 

at det mest sandsynlige scenarie ville være at oprette 3 stx-klasser. Der blev spurgt ind til forklaringer 

på de faldende ansøgertal og rektor begrundede med dels dokumenteret lavere årgange på vores 

hovedskoler og en formodning om, at flere elever har søgt 10. klasse på efterskoler. Sara Hjort 

Østergaard spurgte til perspektiverne ift. muligheden for at oprette 4 klasser på stx og Mads Lyngholm 

Jensen spurgte til konsekvenserne for elevernes mulighed for at vælge studieretninger. Rektor svarede 
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på det sidste spørgsmål ved at sige, at dette ikke umiddelbart kobler direkte til klassedannelsen, idet 

der godt kan oprettes delte studieretninger. Mht. klassedannelsen så er situationen mere 

problematisk, idet økonomien er fuldstændig afhængig af antallet af elever. Problemet forstærkes af, 

at vi står med en parallel situation på ansøgertallet for HF og vi har 5 stamklasser i den nuværende 2.g. 

Dette betyder, at vi næste år risikerer at stå i en overordentlig vanskelig situation, idet disse 5 stx-

klasser går ud næste år. Erik Baisgaard støttede Sara Hjort Østergaards indstilling og fremførte, at man 

kunne oprette 4 klasser i grundforløbet på stx med mulighed for at oprette 3 eller 4 

studieretningsklasser. Rektor understregede dog, at dette blot ville udskyde problemet med 

økonomien, idet udfordringen alene findes i elevtallet. Hvis der f.eks. ”mangler” omkring 20 elever, vil 

det have store økonomiske konsekvenser, der vil give helt andre udfordringer i fremtidens økonomi.    

 

Peter H. S. Kristensen sagde, at de nye vurderinger ift. uddannelsesparathed og karakterkrav giver 

anledning til at udvise påpasselighed i den givne situation, idet vi netop ikke kender konsekvenserne, 

der stort set kun kan være negative ift. elevtallet. Næstformanden understregede, at man som 

ansvarlig bestyrelse bliver nødt til at have et alvorligt blik på nødvendigheden af en 

kapacitetstilpasning, når aktiviteten falder og formanden supplerede med henvisning til de 

økonomiske fremskrivninger frem mod 2022. 

 

Bestyrelsen diskuterede herefter generelt de økonomiske og planlægningsmæssige udfordringer, som 

den givne situation efterlader, men der var enighed om, at de centrale beslutninger vedr. 

kapacitetstilpasning skal tages på et så oplyst grundlag som muligt. Jeppe Emmersen spurgte i denne 

forbindelse ind til tilgangen til erhvervsuddannelserne, idet han personligt havde oplevelsen af, at der 

blev vejledt meget til fordel for erhvervsuddannelserne ude på folkeskolerne. Rektor oplyste, at vi ikke 

havde præcise tal for disse ansøgertal, men at vi også har et stærkt fokus på den potentielt ”skæve” 

vejledning i folkeskolerne. 

 

Formanden foreslog på baggrund af den vigtige diskussion, at bestyrelsen afventer i 3-4 uger med at 

træffe endelig beslutning vedr. kapacitetstilpasning, idet ansøgertallet og en eventuel fordeling i 

regionen på dette tidspunkt vil være mere afklaret. Det påhviler således ledelsen i den mellemliggende 

periode at udarbejde et mere detaljeret løsnings- og konsekvensforslag, der kan danne grundlag for 

bestyrelsens indstilling til kapacitetstilpasning. Der var samtidig enighed om, at der kan tages 

udgangspunkt i helårseffekter, når de økonomiske konsekvenser beregnes. 

 

Den samlede bestyrelse bakkede til slut op om formandens forslag. 

 

a) Busruter 

Rektor orienterede om, at det er kommet til vores opmærksomhed, at Fjerritslev Gymnasium nu har 

fået to busser etableret med støtte fra det kommunale niveau. Dette synes at være en 

bemærkelsesværdig forskelsbehandling. Formandsskabet vil forelægge denne forskelsbehandling for 

politikkerne i Brønderslev Kommune og særligt drøfte situationen med borgmester Mikael Klitgaard. 

Erik Baisgaard supplerede med at konstatere, at Brønderslev Kommune burde tage deres opgave mere 
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alvorligt i forhold til at understøtte de to eneste ungdomsuddannelser, som ligger i kommunen – 

nemlig Brønderslev Gymnasium og HF og Dronninglund Gymnasium. I øjeblikket synes kommunens 

fokus at være rettet imod erhvervsuddannelserne for dermed indirekte at bidrage til gymnasiernes 

negative udfordringer og på sigt risikere at skabe et mindre attraktivt uddannelsestilbud i kommunen. 

Flere medlemmer af bestyrelsen bakkede op om, at dette synes at være en besynderlig politisk strategi 

i Brønderslev Kommune. 

 

5. Siden sidst 

a) Møde med Brønderslev Kommune 

Rektor orienterede om formandskabets og ledelsens møde med både politikere og embedsmænd fra 

Brønderslev Kommune d. 15. februar. Mødet havde været positivt, og der blev bl.a. drøftet busruter 

og fælles indsats imod unges misbrug i kommunen. 

 

b) Pædagogisk døgn for skolens lærere og ledelse 

Rektor orienterede bestyrelsen om det nyligt afviklede pædagogiske døgn, hvor skolens lærere og 

ledelse havde været på seminar for at drøfte centrale elementer i forhold til den fortsatte 

implementering af gymnasiereformen. Denne gang havde der været et særligt fokus på den digitale 

dannelse, hvor vi havde glæde af et informativt oplæg fra en repræsentant fra Odder Gymnasium. Der 

var enighed om, at det havde været et godt seminar, hvor der blev drøftet centrale problemstillinger 

og mulige løsninger i forbindelse med de nye krav efter reformen af såvel stx som hf. 

 

c) Elevtrivselsundersøgelse 

Thomas Svane fremlagde de overordnede resultater fra elevtrivselsundersøgelsen fra dette skoleår, 

der er den første i rækken af obligatoriske, årlige elevtrivselsmålinger, som er fulgt med 

gymnasiereformen. Generelt vurderes det, at eleverne på Brønderslev Gymnasium og HF trives godt, 

idet de overordnede spørgsmål, der går på, hvorvidt eleverne er glade for at gå i skole og de føler, at 

de hører til, scorer højt. Eleverne er ligeledes glade for deres klasser og de føler, at de kan få faglig 

hjælp af lærerne, når de har brug for det. Samtidigt synes der er være meget få problemer med 

mobning og de fysiske rammer virker indbydende. De to fokuspunkter, som rapporten i ledelsens optik 

lægger op til at fokusere yderligere på, er dels elevernes motivation for at lære nyt og herunder 

inddragelse af egne ideer i undervisningen og dels elevernes opfattelse af pres i forhold til karakterer 

og egne krav og forventninger. Ledelsen vil yderligere drøfte undersøgelsens resultater med elevrådet 

og lærergruppen i den kommende periode.  

 

Peter H. S. Kristensen spurgte til datagrundlaget og opfordrede til, at man tog elevernes bekymringer 

alvorligt – især ift. følelsen af stress og pres i hverdagen. Thomas Svane bekræftede, at man ville gå 

videre med arbejdet og redegjorde desuden for dataindsamlingsmetoden. Undersøgelsen vurderes at 

være repræsentativ, idet omkring 90% af skolens elever har svaret. 

 

d) Legater 

Rektor kunne fortælle den glædelige nyhed, at han har været i kontakt med repræsentanter for P. 

Hejles fond, der har været nedsat til at støtte uddannelsesmæssige og kulturelle formål i Brønderslev-
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området. Fonden har af forskellige årsager besluttet at nedlægge sig selv, men det betyder, at fondens 

formue skal udbetales. P. Hejles fond har derfor netop indvilget i at give 3 x 3000 kr. til elevlegater i de 

kommende 5 år og derudover doneret 50.000,- kr. til udstyr i festsalen. En samlet donation på 95.000,- 

kr. fra fonden til skolens elever og kulturliv. Dette satte bestyrelsen stor pris på.  

 

Formanden og næstformanden afrundede punktet med at bede bestyrelsen om at overveje, om der 

kunne være andre forslag til fondsansøgninger. 

 

6. Behandling af øvrige spørgsmål, der kræver bestyrelsens godkendelse  

Intet til dette punkt 

 

7. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 

Intet til dette punkt 

 

8. Eventuelt 

Peter H. S. Kristensen afsluttede mødet med at minde om, at der onsdag d. 20. marts er indvielse af 

det nye ungdomshus i Brønderslev. Han fremførte, at det kunne være fint, hvis der var én eller flere 

repræsentanter fra gymnasiet, der kunne deltage. 

 

Ref: TC 


