Bestyrelsesmøde tirsdag den 8. december 2015 kl. 15-17
Til stede: Birthe Friis Mortensen, Andreas P. Cornett, Jan Peter Jensen, Laurids Rudebeck, Karin
Holdt, Gunnar Eggert Jørgensen, Espen Reedtz, Mads Balslev Hansen, Janne Schwab, Jens Gade
og Detlef Dohrn.
Jakob Vittendorff deltog i mødet under behandlingen af punkterne 3 og 4.

Dagsorden:
1. Underskrivelse af referat fra sidste møde.
2. Skolen siden sidst.
Jens Gade:
Driftsleder Thorleif Hansens død har berørt os meget.
Licitationen til det nye byggeri gik rigtig godt.
Musicalen blev spillet for fulde huse både ved generalprøven for folkeskoleelever og ved
selve forestillingen.
Vi har ændret festreglerne, så man ikke mere i aftenens løb kan gå ud og komme ind igen
senere.
Vi genbesætter ikke Thorleif Hansens stilling, og kantinelederen er fratrådt.
Projektet ”Tysk en karrierevej” har haft et særligt informationsarrangement, og der er
lavet en reklamefilm, som Handelsstandsforeningen kan gøre brug af. Laurids Rudebæk
oplyser, at Kommunen vil sætte endnu mere fokus på arbejdet med det tyske sprog.
Jakob er fremover ansvarlig for alle indkøb.
Arbejdspladsvurderingen er netop blevet færdig.
Studieretningsklassedannelsen er ved at være på plads.
3g og 1hf har været på ekskursioner.
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Espen Reedtz og Gunnar Eggert Jørgensen:
Personaleturen til Berlin var vellykket og gav gode input til kommende studierejser.
Lærerne er glade for det nye lærerværelse.
Musicalen var inspirerende at arbejde med. Vi skal arbejde på, at endnu flere elever
kommer til forestillingen. Der skal være en gruppe, der tager sig af markedsføringen.
De forskellige nye arbejdsgrupper er nu kommet i gang med arbejdet.
Mads Balslev Hansen:
En del elever blev væk fra Musicalen pga. de nye festregler. De, der var mødet op til
festen, var godt tilfredse med både fest og pølsevogn.
Protesten mod besparelser førte til en undervisningsnedlæggelse fra elevernes side.
Det går godt med SRP for 3g, og mange vælger at arbejde på skolen, hvor der er sørget
for kaffe og kage.

3. Gennemgang af kvartalsregnskabet.

Bilag 1

Jakob Vittendorff gennemgik kvartalsregnskabet. Bestyrelsen tog regnskabet til
efterretning.

4. Godkendelse af budget for finansåret 2016.

Bilag 2

Jakob Vittendorff fremlagde budgettet.
Bestyrelsen godkendte budgettet.

5. Redegørelse for konsekvenserne af regeringens spareplaner frem til 2019.
Jakob Vittendorff fremlagde et foreløbigt udkast til budget for 2017. Det foreløbige
budgetudkast viser et moderat underskud.
Jens Gade mindede om, at vi tidligere har været gennem besparelser, så andre skoler
kunne få socialt taksameter.
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Skolen står med to udfordringer, nemlig store besparelser og et fald i ungdomsårgangene.
Bestyrelsen tilsluttede sig ledelsens synspunkt om at et budgetteret underskud i et par
finansår kan være nødvendigt for at sikre, at de nødvendige tilpasninger af lærerstaben
foregår i et roligt tempo, således at undervisningskvaliteten og arbejdsglæden bevares.
6. Stillingtagen til ledelsens forslag om udtræden af samarbejdet med den selvejende
institution Mindfactory by ECCO.
Bilag 3
Bestyrelsen pålægger rektor hurtigt at genforhandle vilkårene for vores deltagelse i den
selvejende institution Mindfactory by ECCO. Resultatet af denne forhandling tager
bestyrelsen stilling til ved en mailkonference inden årsskiftet.

7. Godkendelse af ferieplan for skoleåret 2016-17.

Bilag 4

Undervisningen gennemføres på OD-dagen, fordi der i år igen var relativt få elever, der
var aktive i OD-sammenhæng. Vi støtter fortsat fuldt ud, at eleverne deltager i Operation
Dagsværk.
Bestyrelsen godkendte ferieplanen.

8. Fastsættelse af skolens elevkapacitet for skoleåret 2015-16
Det blev vedtaget at fastholde kapaciteten på det nuværende niveau.
9. Eventuelt.

Kommende møder:

Mandag d. 14. marts kl. 18-20
Mandag d. 20. juni kl. 15-17

Bilag 5
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