
 

 

 

 

Referat bestyrelsesmøde d. 23. maj 2016 kl. 16.00 i lokale B07  
 

Til stede: Lone Dirkinck Holmfeld, Anne Krog, Lars Peter Nitschke, Allan Norré Pedersen, Lisbeth Vejlin, 
Jacob Pedersen, Magnus Berg Ladefoged, Sine Høyer, Anders Bach Jensen, Lars Nielsen 

Afbud: Rene A. Knudsen 

Fraværende: Kristian Hyllested 

  
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat 15. marts 2016 
Godkendt 
 

3. Meddelelser 
- Orientering om status for den ventede gymnasiereform. Der er endnu ikke forlig, men der 

forhandles og især om hf. 
- Lone Als Ego har fået Novo Nordisks Biotekpris på i alt 250.000. De 200.000 tilfalder skolen til 

fremme af skolens bioteknologiafdeling. 
- To elever fra gymnasiet er med i opløbet om hovedprisen som årets Naturtalent. 
- IB dimission afholdt fredag d. 20. maj med elever og forældre. Dagen før afholdtes 

afslutningsfest for 3g-årgangen. 
- I forbindelse med de økonomiske nedskæringer er én fastansat lærer blevet afskediget, og et 

antal årsvikarer får ikke forlænget deres ansættelse til næste skoleår. 
- Invitation til bestyrelsen om at deltage i USA-kurset d. 13. december. 
 

4. Orientering om årets elevfordeling 
Hasseris Gymnasium fik ved fordelingen i Regionen tilført den 9. klasse, der var ansøgere til, således 
at der oprettes ni 1.g og to pre-IB klasser i kommende skoleår. 
 



5. Orientering om låneomlægning 
Bestyrelsen v/ formand og rektor har besluttet at tage imod det tilbud fra Spar Nord, der blev 
fremlagt på sidste bestyrelsesmøde efter også at have undersøgt vilkårerne for låneomlægning hos 
Nordea. 
 
 

6. Økonomi. Budgetopfølgning og revideret budget (bilag på mødet) 
Det reviderede budget viser en nedgang i det forventede overskud fra ca. 1.150.00 til ca. 550.000 
kr. Den fremlagte budgetopfølgning viser dog et væsentligt overskud i forhold til de budgetterede 
regnskabstal, som helt eller delvist kan opveje nedjusteringen i det reviderede budget.  
 

7. Skolens professionelle kapital (vedhæftede bilag gennemgås på mødet) 
Rektor fremlagte de meget positive resultater af undersøgelsen af skolens professionelle kapital.  
 

8. Evt. 
Rektor takkede Anders Hjulmand for hans mangeårige fornemme arbejde i skolens bestyrelse.  
Som nyt medlem af bestyrelsen er dommer Helle Dietz udpeget. 
 
Forslag til kommende bestyrelsesmøder:  1. september, 5. september, 6. september 
    15. november, 16. november, 17. november
    23. januar, 24. januar, 25. januar 
    14. marts., 15. marts, 16. marts 
    29. maj, 30. maj, 31. maj 
 
Der udsendes doodle til afklaring af de mest velgegnede mødedatoer. 
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