
 

 
  

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 14. sept. 2021 kl. 15 
  
Til stede: Formand Brian Bertelsen, næstformand Jens Arne Hedegaard, Jørgen Dyrskjøt Thorsen, 
Jeppe Emmersen, Peter H. S. Kristensen, elevrepræsentanterne Laura Husted (3.d) og Viktor Funch 
(2.u) samt medarbejderrepræsentanterne Sara Hjort Østergaard og Erik Baisgaard. Desuden deltog 
rektor Per Knudsen, økonomimedarbejder Birgitte Tolborg og vicerektor Søren Kveiborg.  
 
Afbud fra: Vibeke Gamst. 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Formand Brian Bertelsen fremlagde et ændringsforslag: Formandskabet anbefaler, at punkt 5 vedr. 
næste etape i bygningsrenoveringen udgår og udskydes til et senere tidspunkt, hvor der er stabile 
tilstande på markedet – arkitektens bud på en pris ligger langt over det forventede. 
En samlet bestyrelse godkendte den ændrede dagsorden. 

 
2. Underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde 

Bestyrelsen underskrev referatet fra bestyrelsesmødet den 7. juni 2021. 
 

3. Budgetopfølgning pr. 30.06.2021 
Økonomimedarbejder Birgitte Tolborg orienterede: Årets første halvår har resulteret i et overskud, der 
er højere end forventet. Der har været flere afvigelser fra de budgetterede udgifter, der vedrører 
COVID-19. Blandt andet havde bestyrelsen budgetteret med at kunne holde eleverne skadefri ift. 
aflyste studieture. Det viste sig, at eleverne kunne få penge retur fra rejseselskaberne, således at BG i 
2021 kun har afholdt udgifter til diverse ombookingsgebyrer. Udgifter til kompetenceudvikling og 
rejser i det hele taget har også været lavere end forventet. Der har været flere udgifter end forventet 
til elevaktiviteter, der har med trivsel og fagligt efterslæb at gøre. Disse udgifter forventes at kunne 
dækkes af en særlig pulje, der er stillet til rådighed af Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM). På 
indtægtssiden har der været særtilskud til rengøring og COVID-19 test, men også et lavt frafald på 
særligt hf har resulteret i et taxametertilskud, der er højere end forventet. 
Formand Brian Bertelsen beregnede ud fra det fremlagte ”med runde tal” likviditetsgrad og 
soliditetsgrad efter første halvår til hhv. 142 og 28.   
På spørgsmål fra næstformand Jens Arne Hedegaard svarede Birgitte Tolborg bekræftende til, at det 
oparbejdede overskud med stor sandsynlighed vil slå igennem for hele regnskabsperioden. Andet 
halvår vil også byde på afvigelser, der skyldes, at der på nyeste 1.g-årgang er én klasse mere end 
forventet, hvilket både vil medføre flere udgifter til lærere og højere taxametertilskud. 
Peter H. S. Kristensen gjorde opmærksom på vigtigheden af at afsætte midler til elevernes trivsel ifm. 
tilbagevenden efter nedlukningerne. Rektor Per Knudsen henviste til en række tiltag, der allerede er 
finansieret af BUVM’s pulje ”Trivsel og fagligt efterslæb”, hvor der også er en stående invitation til 
elevrådet om at bidrage med gode idéer. Formand Brian Bertelsen opfordrede elevrepræsentanterne 
om at tage dette med til deres elevråd, hvilket elevrepræsentanterne indvilgede i at gøre.  
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4. Finansiel strategi for BG 
Formand Brian Bertelsen orienterede om baggrunden for, at der skal udarbejdes en finansiel strategi 
for BG: BUVM har pålagt alle bestyrelser for almene gymnasier at fastlægge en strategi for finansiel 
risikostyring, der bl.a. skal forhindre risikobetonet gældsætning. Der er fra BUVM’s side udarbejdet en 
skabelon, som udfyldes med gymnasiets konkrete strategi. Skabelonen kan ikke fraviges. Birgitte 
Tolborg har i samarbejde med rektor udfyldt en stor del, men der er fortsat meget for bestyrelsen at 
tage stilling til. Bestyrelsesseminaret den 9/11 kan være et godt tidspunkt til denne stillingtagen. 
Desværre kræver det en dispensation, da deadline er 1/11. 
Formand Brian Bertelsen bad om bestyrelsens holdning til den videre gang, dels om der kan arbejdes 
videre med den delvist udfyldte skabelon, og dels om der skal søges dispensation til at flytte deadline. 
En enig bestyrelse accepterede begge dele. 
Peter H. S. Kristensen ønskede, at bestyrelsen også tog stilling til, hvordan et evt. afslag håndteres. Der 
var enighed om, at alternativet i så fald er, at formandskabet i samarbejde med økonomimedarbejder 
Birgitte Tolstrup og rektor Per Knudsen færdigudfylder det foreliggende udkast, som bestyrelsen har 
nikket til. På bestyrelsesseminaret den 9/11 drøfter bestyrelsen igen BG’s finansielle strategi og 
indføjer evt. ændringer i strategien. 
Efter kontakt med ministeriet står det klart, at dispensation ikke gives, hvilket medfører, at det 
vedtagne alternativ følges.  
 

5. Krogh Madsen arkitekternes bud på pris for næste etape i bygningsrenoveringen 
Udgår (jf. punkt 1). 
 

6. Bestyrelses seminar den 9/11 kl. 12.30-20 – endelig beslutning om dagens temaer 
Formand Brian Bertelsen refererede til tidligere bestyrelsesmøder: Vi har tidligere talt om rekruttering 
som muligt tema, men i lyset af BUVM’s kommende centrale håndtering af elevfordelingen, vil det i 
fremtiden være svært at opretholde en direkte indflydelse på optaget. BG skal selvfølgelig fortsat have 
fokus på samarbejdet med grundskolerne og fastholde de attraktive tilbud, der gør os til de lokale 
afgangselevers førsteprioritet. En retning, der kan medvirke til at gøre BG til noget særligt, kan være et 
øget fokus på grøn bæredygtighed. Et andet muligt tema, som bestyrelsen har drøftet, er digital 
dannelse, men i betragtning af den mæthed, der er opnået på området under nedlukningen, kan der 
med fordel sættes fokus på ungdomskulturer, hvorunder digital dannelse også kan have en plads. 
Formand Brian Bertelsen fremlagde desuden et ønske om at gennemføre et ’serviceeftersyn’ på 
bestyrelsens forretningsorden og drøfte den finansielle strategi (jf. punkt 4). 
Peter H. S. Kristensen supplerede med et ønske om at sætte elevdemokrati på dagsordenen. 
Medarbejderrepræsentant Erik Baisgaard gjorde opmærksom på AAU’s ”Center for 
Ungdomsforskning”, der evt. kan bidrage med et relevant oplæg på seminaret. Jeppe Emmersen påtog 
sig at undersøge mulighederne for sådan et oplæg. 
Formand Brian Bertelsen opsummerede til følgende punkter til bestyrelsesseminaret: 

- Forretningsorden (et ’serviceeftersyn’) 
- Finansiel strategi (drøftelse af evt. ændringer) 
- Grøn omstilling (tema 1) 
- Ungdomskulturer (tema 2) 
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- Elevdemokrati (tema 3) 
En samlet bestyrelse tilsluttede sig dette.  
 
 

7. Fremlæggelse og drøftelse af BG i tal 
Vicerektor Søren Kveiborg fremlagde udvalgte dele af rapporten ”BG i tal”: Det overordnede billede er 
meget positivt. Særligt hf’erne har gennemgået en positiv udvikling, hvor faldende fravær har udviklet 
sig parallelt med voksende karaktergennemsnit – dette samtidig med trivselsundersøgelser, der på 
mange punkter viser bedre trivsel for BG’s hf’ere end for andre hf’ere i regionen og hele landet. Stx-
eleverne har gennemgået en lignende udvikling, dog ikke så markant som hf’erne og ligger helt på 
niveau med øvrige gymnasier i regionen og hele landet hvad angår trivsel. Overgangen til 
videregående uddannelser ligger stabilt lidt under landsgennemsnittet for hf’erne. For stx’erne er der 
store udsving, både lokalt og på landsplan, og målsætningen om, at 80% af studenterne fra stx er 
startet på en videregående uddannelse senest 27 måneder efter deres studentereksamen kan virke 
ude af trit med den virkelighed, som de unge mennesker er en del af. Også blandt lærerne indikerer 
oversigten over sygefravær god trivsel – sygefraværet har gennem flere år ligget meget lavt på cirka 
halvdelen af landsgennemsnittet. 
Flere bestyrelsesmedlemmer gav udtryk for, at et fast måltal på overgangen til videregående 
uddannelser ikke giver mening, herunder påpegede næstformand Jens Arne Hedegaard, at der flere 
steder i samfundet er et ønske om at sende flere studenter fra gymnasierne til erhvervsuddannelser. 
Rektor Per Knudsen gjorde opmærksom på, at dette også er et fokuspunkt hos Danske Gymnasier. 
Bestyrelsen gav endvidere udtryk for, at resultaterne er meget positive og ikke giver anledning til 
indsatser. 
 

8. Siden sidst 
- Skolestarten på BG 
Rektor Per Knudsen orienterede om en god skolestart: Der er et godt samarbejde blandt de ansatte ift. 
elevernes trivsel – lærere, klasseteams, studievejledere og uddannelsesledere skaber et godt 
fundament for trivslen, både når det kommer til at skabe et sikkerhedsnet under eleverne, og når der 
arrangeres sociale aktiviteter. Særligt ved skolestart er der mange sociale aktiviteter, og der er en 
oplevelse af tydelig glæde over at kunne gennemføre alt det vi gerne vil uden corona-restriktioner. 
Elevrepræsentant Laura Husted bakkede op om denne oplevelse og tilføjede, at den senest afholdte 
aktivitetsdag afspejlede denne glæde og viste en ny første årgang, der er meget positivt indstillede 
over for de sociale aktiviteter. 
- Stadiongrunden 
Rektor Per Knudsen orienterede om, at Brønderslev Kommune påtænker at byggemodne 
stadiongrunden: På grunden er der en ældre atletikbane, der i stor stil benyttes af BG’s idrætshold. Vi 
deltager derfor i et borgermøde sammen med andre interessenter – herunder NIH. Med gode 
argumenter kan de lokale politikere forhåbentligt påvirkes til at træffe en beslutning om at bevare 
atletikbanen.  
En samlet bestyrelse bakkede op om deltagelsen.   
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9. Resultatlønsrapport 2020-21. Bestyrelsen drøfter og fastlægger udmøntningsgrad 
Formand Brian Bertelsen gjorde indledningsvis opmærksom på, at fastlæggelsen af 
udmøntningsgraden foretages af bestyrelsen uden tilstedeværelse af rektor, vicerektor og 
økonomimedarbejder. 
Bestyrelsen diskuterede og fastlagde efterfølgende udmøntningsgraden for basisrammen til 98,5% og 
ekstrarammen til 98,5%. 
Bestyrelsen lykønskede ledelsen med den meget flotte udmøntningsgrad, der er opnået gennem en 
solid indsats af ledelsen til trods for en meget svær periode med Covid-19. 
 

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

11. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 
Intet til dette punkt. 

 
12. Eventuelt 

Peter H. S. Kristensen benyttede lejligheden til at sende en tak til både lærere og elever for at være 
kommet så godt på den anden side af nedlukningerne. Hele bestyrelsen tilsluttede sig denne tak. 
  

Ref: SK 


