
 

 

  

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 23. marts 2021 kl. 14 
  

Til stede: Formand Brian Bertelsen, Næstformand Jens Arne Hedegaard, Peter H. S. Kristensen, Jørgen 
Dyrskjøt Thorsen, Vibeke Gamst, elevrepræsentanter Anton Kokholm Vejby (3.a) og Jonas Mørch 
Fosdal (1.u) samt medarbejderrepræsentanterne Sara Hjort Østergaard og Erik Baisgaard. Desuden 
deltog rektor Per Knudsen og vicerektor Søren Kveiborg. Revisor Peter Nørrevang deltog under pkt. 3 
 

Afbud fra: Jeppe Emmersen og økonomimedarbejder Birgitte Tolborg. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

2. Underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde 

Der var ingen kommentarer til referat fra bestyrelsesmødet den 8. december, men underskrivelse 

udsættes til næstkommende fysiske bestyrelsesmøde. 

 

3. Fremlæggelse, drøftelse og godkendelse af regnskab for 2020 

Revisor Peter Nørrevang fremlagde regnskabet for 2020: Regnskabet er godkendt uden anmærkninger. 

Det viser et underskud, der skyldes den fremrykkede renovering i sommeren 2020. Gymnasiets 

økonomi beskrives som robust, og selvom den samlede likviditet er faldet på grund af udgifterne til 

renoveringen, er BG’s likviditetsgrad høj og soliditetsgraden på linje med sammenlignelige gymnasier. 

Også antal årsværk i forhold til elevtal er fornuftigt sammenlignet med gymnasier af samme størrelse.  

I forbindelse med den post i regnskabet, der vedrører undervisningens gennemførelse, spurgte 

medarbejderrepræsentant Sara Hjort Østergaard om årsagen til faldet, hvortil rektor svarede, at faldet 

primært skyldes nedgang af antal årselever da sidste års 3.g-årgang var cirka 30 elever større end den 

nystartede 1.g-årgang. 

Revisor gjorde efterfølgende opmærksom på, at stillingtagen til ”skyldige indefrosne feriemidler” skal 

foregå inden september 2021 velvidende, at der fortsat mangler officielle udmeldinger på området. 

Dog vil BG’s stærke likviditet bevirke, at alle muligheder står åbne – også selvom det skyldige beløb 

eventuelt skal indbetales. 

Revisor gennemgik protokollatet: Der er en blank påtegning. Dog skal der udarbejdes en skriftlig 

finansiel strategi, der skal godkendes af bestyrelsen senest den 1. juli 2021. Derudover er der krav om, 

at bestyrelsesformanden godkender rektors anvendelse af udstedt kreditkort for hvert enkelt køb 

rektor foretager på kortet. Desuden skal der fremadrettet foretages et årligt tjek af ”Registrering af 

reelle ejere” hos Erhvervsstyrelsen.  

Bestyrelsen aftalte, at dette fremover skal være et punkt på dagsordenen i november måned, hvor 

bestyrelsen vil være konstitueret med nye elevrepræsentanter. 

Rektor påpegede en fejl i afsnittet om realkreditlån, som revisor lovede at omformulere. 

Flere bestyrelsesmedlemmer tilkendegav deres tilfredshed med regnskabet, hvor underskuddet er 

væsentligt mindre end forventet. 

Bestyrelsen skal igen i år underskrive regnskabet elektronisk. Bestyrelsesmedlemmerne vil modtage en 
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mail fra Deloitte med et link, hvor der underskrives med NemID. Når alle bestyrelsesmedlemmer har 

underskrevet, fremsender revisor attestation til protokollen på, at regnskabet er underskrevet 

elektronisk. For at undgå tekniske problemer aftaler bestyrelsen at underskrive, så snart de modtager 

mailen. Det underskrevne regnskab skal indberettes allerede den 9. april. 

 

4. Tilmeldingstallene til næste skoleår 

Rektor Per Knudsen redegjorde for optagetal: Vi jubler fortsat over det høje tilmeldingstal på stx. I alt 

128 ønsker BG som deres første prioritet. Ud af disse forventes cirka 6 at skulle til optagelsesprøve, 

hvor der formentlig vil være nogle stykker, der ikke klarer kravene. Håbet er, at vi kan sammensætte 5 

nye stx-klasser á 25 elever. Tilslutningen til hf er helt sammenlignelig med sidste år. Det vil sige, at pt. 

er 35 tilmeldte, hvilket forventes at stige til cirka 50 inden skolestart i august. Der planlægges derfor 

igen med 2 hf-klasser på første årgang. Der kan være flere årsager til at søgetallet i år er højere end 

normalt – bl.a. et øget samarbejde med folkeskolerne, hvor søgetallet fra Vrå og Pandrup måske af den 

årsag er stigende. 

Bestyrelsen gav udtryk for deres tilfredshed. Peter H. S. Kristensen refererede til sin lokale viden om 

BG’s ry, der i de seneste år tilsyneladende er blevet bedre og bedre. Næstformanden tilsluttede sig 

dette og udtrykte tilfredshed med at den målrettede indsats i bestyrelsen, ledelsen og blandt 

medarbejderne har båret frugt. 

 

5. Aktuelt om corona-genåbning mm 

Rektor redegjorde for corona-situationen: Afgangseleverne har hele marts måned været på gymnasiet 

hver anden uge, de seneste to uger dog afbrudt af opgaveskrivning. Netop opgaveskrivningen, hvor 

eleverne har siddet hjemme, har været årsag til at BUVM har tilladt en mindre åbning for øvrige 

elever. De seneste to uger har alle øvrige elever haft to ’udedage’ og én ’indedag’. Efter påske åbnes 

skolen for alle elever, dog kun halvdelen ad gangen organiseret sådan, at 1.g + hf foreløbig møder ind i 

uge 14 og 16, og 2.g + 3.g i uge 15 og 17. I den forbindelse skal der etableres et testsystem, hvor der 

ansættes et antal supervisorer, der uddannes til at forestå elevernes ”superviserede selvtest” to gange 

ugentligt. BUVM refunderer udgifter til dette testsystem. Derudover modtager BG et særligt tilskud på 

op til 370.000 kr. til ekstraordinære tiltag ift. elevers trivsel og faglige efterslæb. Hagen ved tilskuddet 

er, at det skal være brugt inden udgangen af juli. Vi forventer at bruge en del af midlerne til at sætte 

fokus på de fag, som eleverne skal afslutte f.eks. ved et have en periode med gæstelærere og 

dobbeltlærerordning. Der er et håb om, at tilskudsperioden udvides ind i næste skoleår, hvilket kan 

være til glæde for trivselsarbejdet for nuværende 1.hf, 1.g og 2.g. Dimissionen forventes afholdt som 

sidste år – det vil sige uden aftenfest og klassevis dimission. Studieture planlagt til afvikling i dette 

forår forventes aflyst. (Ref: Det er netop nu afgjort at alle studieture er aflyst med minimalt tab for 

BG.)  

Formanden spørger til elevernes utryghed, hvortil rektor svarer, at der foreløbig er skabt tryghed om 

eksamenssituationen, der for elevorganisationerne har været et særligt opmærksomhedspunkt – 

antallet af eksamener er reduceret. 

Elevrepræsentant Anton Kokholm Vejby påpegede, at der stadig er en del utryghed om gældende 

regler for eksamenspensum mm. Rektor svarede dertil, at der til alles fortrydelse fortsat mangler 

information fra BUVM, men at han straks vil sende eleverne en beroligende besked. 
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6. Udviklingsområder til bestyrelsesseminaret 

Datoen for seminaret ændres til 9. november. Tidspunktet er fortsat kl. 12.30 til 20. 

Formanden inviterede de øvrige deltagere til at komme med forslag. Vicerektor gjorde i den 

forbindelse opmærksom på sidste mødes drøftelser om emnerne ”Digitalisering” og ”Rekruttering”. 

Medarbejderrepræsentant Sara Hjort Østergaard supplerede med sine tanker om rekruttering i 

sammenhæng med en nylig besluttet ændring i udvalgsstrukturen på BG, hvor netop 

”Rekrutteringsudvalg” erstatter ”Markedsføringsudvalg”. 

Peter H. S. Kristensen foreslog emnet ”Ungdomskultur”, hvortil formanden så nogle muligheder ift. at 

koble dette begreb på både ”Digitalisering” og ”Rekruttering”. 

Næstformanden gjorde opmærksom på tidligere drøftelser om evt. kollegiebygning, men også at dette 

emne er udsat på ubestemt tid grundet corona. 

 

7. Siden sidst  

- Røgfri skoletid 

Rektor orienterede kort om at der på skoleområdet træder nye rygeregler i kraft pr. 1. august. Det 

betyder, at hverken elever eller ansatte efter den dato må ryge i skoletiden. 

- Elevtrivselsundersøgelsen 

Vicerektor orienterede kort om den årlige nationale elevtrivselsundersøgelse, der er foretaget på BG i 

december med gode resultater: Der er marginale ændringer på indikatorerne i trivselsundersøgelsen 

når vi sammenligner os selv med sidste års resultater – samlet set er ændringerne positive. 

Resultaterne er behandlet på klasseniveau i et samarbejde mellem elever og lærere og på 

årgangsniveau i et samarbejde mellem elevråd og ledelse. På skoleniveau afventer vi fortsat regionale 

og nationale resultater, som vi kan sammenligne os med. 

 

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: SK 


