
 
 
 
Referat bestyrelsesmøde mandag d. 2. december 2019 kl. 16.30 i lokale B09. 
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 11. september 2019. 
Godkendt 
 

3. Sagsgennemgang af revisorskifte (bilag 1, 2, 3). 
Bestyrelsesformanden redegjorde for hændelsesforløbet og beklagede, at visse forhold 
havde været i modstrid med vedtægterne.  
Lars Peter Nitschke fastslår efter kritik af forløbet sin enighed i revisorskiftet efter de 
overvejelser, der har været foretaget. Anne Krogh anfører, at der skal være en faglig 
motiveret begrundelse for skiftet fremfor en personlig, og at bestyrelsen skal sikre dette 
fremadrettet. 
Det er bestyrelsens beslutning af fortsætte samarbejdet med PWC og evaluere dette efter 
et år. 
Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med de ændrede procedurer i forhold til fremsendelse af 
post til bestyrelsen. 
 

4. Arbejdsdeling mellem bestyrelse og skolens ledelse (bilag 4, 5). 
Bestyrelsens vedtægter og forretningsorden skal gennemgås og opdateres. Der følger et 
oplæg på næste bestyrelsesmøde d. 16. marts.  
 

5. Budgetopfølgning (bilag 6, 7). 
Den samlede budgetafvigelse efter oktober måned lyder på +130.218 kr., og der forventes 
et overskud på ca. 700.000 kr. 
 

6. Budget 2020-2022 (bilag 8, 9, 10). 
Der budgetteres også næste år med et overskud på 700.000 kr. med et forventet elevoptag 
svarende til det nuværende elevtal. Det fremlagte budget 2020 blev godkendt. 
 

7. Nyt MUS-koncept (bilag 11, 12, 13). 
Rektor orienterede om skolens nye MUS-koncept, som er godkendt i SU.  

https://www.hasseris-gym.dk/


8. Elevernes valg af studieretning. 
Der blev orienteret om elevernes valg af studieretning. 
 

9. Meddelelser. 
Nyt SU er sammensat. 
Der er ansat ny IT-ansvarlig pr. 1. januar. 
Eget rengøringspersonale ansat pr. 1. januar. 
Ny uddannelsesleder ansat med primær funktion i IB-afdelingen. 
Orientering om talentundervisning for grundskolen. 
Fælles branding fra Aalborg-gymnasierne med bl.a. biografspots kører nu. 
 

10. Eventuelt 
Næste møde 16. marts 2020 kl. 16.30. 
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