
 

 

 

Referat bestyrelsesmøde 30. november 2020 
 

Til stede: Mogens Rysholt Poulsen, Anne Krogh, Helle Dietz, Rene Knudsen, Lars Peter Nitschke, Allan Norré 

Pedersen, Jacob Jepsen, Lisbeth Vejlin, Victoria Hoffmann, Ole Droob 

Fraværende: Sine Høyer, Anders Nørgaard Sørensen 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 

2. Godkendelse af referat 

Referat godkendt  

3. Budgetopfølgning 2020 (SH) (bilag 1) 

I SH’s fravær orienterede OD om, at årets overskud vil blive på de forventede 700.000 kr. Der vil 

være mulighed for at fremrykke et antal udgifter til dette finansår, da coronasituationen har 

medført, at visse udgifter ikke har kunnet afholdes. LPN mener, at det er ærgerligt, at hele det 

ekstra overskud anvendes til investeringer i stedet for at blive tilført likviditeten. AK anfører 

nødvendigheden af, at man har tidssvarende faciliteter for at kunne bedrive god undervisning. 

4. Budget 2021 (SH) (bilag 2a, 2b, 3, 4) 

Der forelægges to budgetter. Ét med et overskud på 700.000 kr. og ét med et overskud på 

1.000.000 kr. Det er revisors anbefaling (bilag 4), at overskuddet skal sættes op i fremtiden. Der 

skal udarbejdes oplæg til, hvordan et budget med et overskud på 1,2 mio. kr. kan skabes allerede i 

2021, og at dette skal tages op på et ekstraordinært bestyrelsesmøde inden årets udgang. 

Ekstraordinært bestyrelsesmøde 17. december kl. 18. Om muligt skal revisor deltage i mødet. 

5. Budgetoversigt 2021-24 (SH) (bilag 5) 

Revisor anbefaler, at det årlige overskud fremadrettet hæves til 1 mio. kr. i stedet for det tidligere 

anførte beløb på 700.000 kr. Dette af hensyn til likviditetsbalancen og skolens egenkapital. 

MRP anfører nødvendigheden af, at der skal skabes større manøvredygtighed via budgettet, hvor 

både hensynet til beskæftigelsen og skolens økonomi tilgodeses, MRP stiller spørgsmål ved, hvor 

smertegrænsen ligger, således at denne ikke overskrides. OD mener, at besparelsen på 1 mio. er 

realistisk, men at et højere beløb vil komme til at gøre ondt og få konsekvenser for kvaliteten. LPN 

foreslår at undersøge muligheden for afdragsfrihed over en 10-årig periode og mener, at man skal 

gå efter et årligt overskud på 1,2 mio. kroner over de næste 5 år. LV udtaler, at lærerne i 

forlængelse af 2% besparelserne ikke kan arbejde mere eller hurtigere, end de gør i øjeblikket. JA 

støtter, at man undersøger mulighederne for afdragsfrihed hurtigst muligt. Samtidig fortæller han, 

at besparelsesplanerne har affødt meget kritiske reaktioner iblandt lærerne, fordi skolen således vil 

få den højeste overskudsgrad i regionen. Han mener, at besparelsesplanen dermed vil underminere 

sektoren i forhold til besparelser generelt. MRP konkluderer, at det er nødvendigt at budgettere 



med et større overskud end det, man tidligere har forestillet sig. Det skal belyses, hvordan dette 

overskud kan fremskaffes på bedste måde. Han anbefaler bestyrelsen, at overskuddet fremadrettet 

skal være på 1,2 mio. kr.  JA efterlyser en investeringsopgørelse gennem de seneste år og 

fremadrettet. 

6. Vederlag til bestyrelsen (6, 7a, 7b) 

OD orienterede om muligheden for, at bestyrelsesmedlemmer udover formanden kan modtage et 

vederlag for deres arbejde i bestyrelsen. Ingen bestyrelsesmedlemmer ønsker dette. Ved særlige 

indsatser kan det vurderes, om der skal tilfalde et honorar. Muligheden skal dog undersøges i 

forhold til lovgivningen. 

7. Elevernes valg af studieretning (LN) (bilag 8) 

Studieretningsvalget er faldet på plads og ligner langt hen ad vejen tidligere års valg. Dog må det 

bemærkes, at der er gennem de senere år har været et markant fald i antallet af bioteknologi-

elever. Samtidig har færre af eleverne valgt en Global-retning i dette år. 

8. Fordeling (OD) 

Der er stadig ingen konsensus i forhold til fordeling mellem skolerne. Det gælder både i 

forhold til kapacitet og teknisk overbelægning. 

9. APV handleplan (OD) 

Der er arrangeret et personalearrangement for lærerne med fokus på trivsel i forlængelse 

af gennemførte APV.  

10. Corona (OD) 

OD orienterede om skolens tiltag både i forhold til den daglige håndtering af corona og i 

forhold til de arrangementer, der forsøges iværksat for eleverne. 

11. Medlemskab af Aalborg-Alliancen (v. Allan)  

ANP undrer sig over, at Hasseris Gymnasium er medlem af Aalborg-Alliancen og anbefaler, 

at vi trækker os fra denne, da det sender politiske signaler. OD redegør for årsagen til, at 

gymnasiet er medlem. Bestyrelsen beslutter, at Hasseris Gymnasium træder ud af Aalborg-

Alliancen. 

12. Opfølgning på Lov om Hvidvask. SH om DG’s holdning og Mogens om 

bestyrelsesforeningens holdning (jf. referat fra bestyrelsesmøde d. 25.09.20) 

Bestyrelsesforeningen har ikke erfaring med bestyrelsesmedlemmer, som ikke ønsker at 

opgive personlige oplysninger. Der er ikke fortilfælde, hvor bestyrelsesmedlemmer er 

blevet stillet til ansvar. Punktet tages op igen senere. 

13. Video på skolens facebook side (v. Helle) 

HD problematiserer et indslag på HG-TV, hvor en 1.g klasse har sunget om stoffer. OD 

oplyser, at det fortsat er skolens politik, at disse ting ikke må ligge på skolens sociale 

medier, og at de vil blive fjernet, straks når det bliver kendt.  

 

14. Meddelelser (OD) 

15. Eventuelt 

LPN roser skolens brobygningsaktiviteter for klasser i grundskolen. 


