
 

 

  

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 14. december 2017  

 

Til stede: Formand Brian Bertelsen, næstformand Jens Arne Hedegaard, Lars Bodum, Hanne 

Christensen, Jørgen Dyrskjøt Thorsen, Dorte Etzerodt, Erik Baisgaard og elevrepræsentanterne Rasmus 

Hviid Pilgård (3.b) og Johanne Macdonald Larsen (3.c). Desuden deltog rektor Per Knudsen, 

økonomimedarbejder Birgitte Tolborg og vicerektor Thomas Svane Christensen. 

 

Afbud fra: Vibeke Gamst 

 

Dagsorden:  

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Formanden påpegede, at de eksisterende medlemmer sidder i bestyrelsen frem til april og derfor ville 

det ikke være denne bestyrelses sidste samlede møde. Formanden orienterede om, at han af private 

årsager ville blive nødt til at gå kl. 17.15, hvorefter næstformanden ville tage over, såfremt mødet ikke 

var slut. 

Dagsordenen blev herefter godkendt. 

 

2. Underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde. 

Referatet blev underskrevet. 

 

3. Budget for 2018 til endelig vedtagelse. 

Der var udsendt et nyt udkast til budget 2018, der tog udgangspunkt i det budgetforslag, der blev 

drøftet grundigt på forrige møde. I det nye udkast var lønomkostningerne blevet reduceret som følge 

af indregning af færre udgifter pga. barsel og medarbejderudskiftning. Birgitte Tolborg fortalte 

desuden, at der forventes en mindre besparelse som følge af udskiftning til LED-lys i dele af skolen og 

hallen, og der var så til gengæld indregnet en merudgift pga. skolens etablering af et digitalt 

postsystem, der skal være med til at sikre skolens opfyldelse af kravene til 

databeskyttelsesforordningen. Formanden udtrykte tilfredshed med, at det budgetterede underskud 

var blevet mindre og hæftede sig særligt ved det positive i energieffektiviseringen. Næstformanden 

udtrykte ligeledes, at det moderate underskud på budget 2018 var acceptabelt, når den politiske 

situation tages i betragtning. 

 

Budgettet for 2018 blev herefter godkendt af den samlede bestyrelse. 

 

4. Fastlæggelse af mødedatoer for 2018. 

Det blev vedtaget, at møderne for 2018 placeres som følger: 

Onsdag d. 7/2  

Onsdag d. 21/3 

Onsdag d. 6/6 



 

 

 

 

 

 

 

side 2 af 4 

 

Onsdag d. 29/8 (med seminar for den ny bestyrelse – start kl. 12.00-20.00) 

Onsdag d. 7/11 

Tirsdag d. 11/12 m. efterfølgende julemiddag 

 

5. Behandling af øvrige spørgsmål, der kræver bestyrelsens godkendelse  

- Tro- og loveerklæring som følge af styrket efteruddannelsesindsats ifm gymnasiereformen  

Vicerektor orienterede kort bestyrelsen om kriterierne for udmøntningen af ministeriets særlige 

pulje til efteruddannelse ifm. implementering af gymnasiereformen. Brønderslev Gymnasium og 

HF har på denne måde fået ca. 86.000,- kr. i 2017 til denne indsats og da opgørelsen viser, at vi 

har brugt endnu flere midler på efteruddannelsesindsatsen, kan skolen beholde midlerne. 

Formanden underskrev efterfølgende tro- og loveerklæring, som Birgitte Tolborg indberetter til 

UVM. 

 

6. Siden sidst: 

- Punkter/forslag fra bestyrelsen til det årlige møde med Brønderslev Kommune i januar 2018 

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

formandskab har på forhånd tænkt sig at drøfte busruter og et initiativ fra samfundsfagslærerne 

(”Byrådspolitiker for en dag”) med kommunens politikere og embedsmænd. Rektor udbad sig 

herefter andre gode forslag til drøftelser fra bestyrelsen: 

Formanden spurgte til fordelingsproblematikken, hvor rektor understregede, at det politiske 

primært ligger i regionen. Det var dog oplagt at drøfte kommunens indstilling til fordelingen af 

elever på erhvervsskoler og gymnasier. Næstformanden bakkede op om, at 

fordelingsproblematikken generelt godt kunne tages op med kommunen, og rektor bifaldt, idet 

han mente, at det var vigtigt, at de kommunale politikere forstår problematikken. Formanden 

spurgte, om der ville være mulighed for at invitere ministeren til Brønderslev Gymnasium og HF, 

hvilket rektor lovede at tage med til mødet. Punktet blev rundet af med, at de øvrige medlemmer 

blev opfordret til at kontakte rektor, såfremt de kom i tanke om yderligere punkter til mødet med 

kommunen.  

 

- BG' s antimobbe-strategi (eleverne orienterer)  

Rasmus Pilegaard fremlagde BG’s antimobbe-strategi, som er udarbejdet af elevrådet i dialog med 

skolens ledelse. Rasmus Pilegaard fremlagde grundtræk i indholdet, og Johanne Larsen 

supplerede med nogle detaljer, som f.eks. at der har været en udfordring ift. at nogle elever ikke 

vidste, hvem der var deres teamlærere, og man gerne ville have indført en trivselssamtale med 

studievejlederen. Dorte Etzerodt spurgte til studievejlederens rolle i dette, og rektor sagde, at 

dette skulle drøftes fremadrettet. Formanden understregede, at ressourceallokeringen i den 

forbindelse måtte ligge hos ledelsen. Rektor supplerede elevrepræsentanternes fremlæggelse 

med at sige, at de nye studie- og ordensregler snarligt vil foreligge til høring bl.a. for bestyrelsen, 

og at disse to politikker naturligvis skal ses som en helhed. Johanne Larsen supplerede med, at 

bl.a. elevteams er og skal fortsat være en god måde at undgå ekskludering på. Dorte Etzerodt og 

rektor supplerede med, at der tidligere har været enkelte sager med mobning, men at skolen også 
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har behandlet disse efter de foreliggende forskrifter. Hanne Christensen spurgte til 

personalepolitikkens beskrivelse af området ift. ansatte, hvor rektor svarede, at der vurderes at 

være god overensstemmelse. 

 

Bestyrelsen kvitterede for elevernes gode arbejde i forbindelse med antimobbe-strategien. 

 

- Orientering fra landsrektormødet d. 22.-24. november 

Rektor orienterede om formandsvalget i Danske Gymnasier, hvor den nye formand nu hedder 

Birgitte Vedersø fra Gefion Gymnasium og han orienterede efterfølgende om de temaer, der 

fyldte på dagene. Formanden spurgte til arbejdsformen på mødet, hvor de danske gymnasiers 

fremtid havde været til debat. 

 

- Nye ansættelser 

Rektor orienterede bestyrelsen om, at vi pr. 1/12 har ansat Adam Buus, som underviser i først og 

fremmest matematik, men Adam har også kompetence i musik. Rektor kunne desuden fortælle, 

at Niels Østergaard Christensen har valgt at gå på pension med udgangen af 2017, hvorfor vi 

snarligt afvikler ansættelsessamtaler til faget matematik. 

 

- Nye bestyrelsesmedlemmer til den kommende 4-årige periode  

Rektor orienterede om den forestående udskiftning i BG’s bestyrelse, idet en del medlemmer 

ifølge vedtægterne er på valg/skal nyudpeges. Brønderslev Kommune har allerede udpeget Peter 

H.S. Kristensen, der vil afløse Hanne Christensen, og Region Nordjylland vil på et møde d. 30. 

januar udpege deres repræsentant. Der skal ligeledes afholdes valg blandt skolens medarbejdere 

til foråret, og erhvervsforeningen i optageområdet samt Aalborg Universitet skal udpege deres to 

repræsentanter. 

 

7. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde. 

 Rektor har taget kontakt til arkitektfirmaet vedr. moderniseringen af skolens fløje. De har kigget på 

fløjene, hvor æstetik, varme, lyd og ventilation er blevet drøftet. Rektor har understreget over for 

firmaet, at der ikke er tale om en omfattende renovering, men en modernisering, der skal sikre, at 

skolen kommer til at hænge sammen som helhed - med behørig respekt for den oprindelige arkitektur. 

Bestyrelsen vil blive inddraget i den kommende skridtplan.  

  

 Formanden spurgte til de problematiske trælister på øerne og fik det svar, at der nu var fundet en 

løsning. Næstformanden spurgte til, hvorvidt målsætningen ift. moderniseringen af fløjene stadig er, at 

der træffes afgørelse i løbet af det tidlige forår med mulig opstart til sommerferien. Bestyrelsen 

nikkede til, at dette er hensigten. 

 

I lyset af den nylige medieomtale spurgte formanden til skolens toiletter og elevernes brug af samme. 

Eleverne bekræftede, at BG’s toiletter under normale forhold fungerer fint og er tilstrækkeligt 

rengjorte, så der vurderes ikke at være et problem som det, der beskrives på mange folkeskoler. 
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Rektor fulgte slutteligt op på forrige mødes drøftelse af prisreguleringen på rengøring. Han fortalte, at 

der er taget kontakt til ISS, og vi afventer derfor deres tilbagemelding. Den store prisreguleringsfaktor 

er uholdbar for skolens budget, så der skal handles. Bestyrelsen var enig, men Dorte Etzerodt og øvrige 

medlemmer af bestyrelsen bemærkede dog, at man er glade for de rengøringsfolk, der er i huset. 

 

8. Eventuelt 

Intet til dette punkt. 

 

Ref: TC 


