Bestyrelsesmøde tirsdag den 19. juni 2012 kl. 16-18
Til stede: Vita Andreasen, Jan Peter Jensen, Karen Margrethe Pedersen, Poul Jørgensen,
Gunnar Eggert Jørgensen, Emil Åbroe Møller, Sofie Bjørn Nissen, Jens Gade, Detlef Dohrn.
Maria Neuberg Hansen fra 1c, som efter sommerferien er nyt medlem af bestyrelsen.
Afbud fra: Gerd Rahbek Clemmensen, Laurids Rudebeck, Espen Reedtz.
Dagsorden:

1. Underskrivelse af referat fra mødet d. 27. marts 2012.
2. Nyt fra skolen rektor/lærere/elever.
Jens Gade:
Vi har haft kulturcafé og Frederik-filmfestival.
Det første fælles PASCH-arrangement blev afviklet afviklet som naturvidenskabs- og
idrætsprojekt på Knivsbjerg. Der er stadig nogle bureaukratiske hindringer for at Paschsamarbejdet kan udvikle sig.
Gallafesten var igen storslået og med endnu flere flotte køretøjer.
Årets ansættelser var på plads indtil en engelsklærer sagde op. Stillingen er opslået og vi
venter i disse dage spændt på ansøgninger.
Karin Andersen fratræder, og vi opslår efter en intern omrokering en stilling i vores
økonomiafdeling.
Ansøgertallet er 222 til stx og 84 til hf og det samlede elevtal når næste skoleår op på
740.
Vi har haft besøg af Joan Klingsberg fra Voyage Highschool i New York.
Ledelsen har været til ledelsesseminar arrangeret af rektorforeningen i København.
Vi klarede os ikke specielt godt i fodboldkampene mod Handelsskolen.
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Poul og Gunnar:
Besøget fra USA var inspirerende.
Nu handler det om eksamen.

Emil og Sofie:
Også for eleverne er eksamen i centrum i disse dage.
Dimissionsfesten er næste store begivenhed.

3. Gennemgang af kvartalsregnskabet.

Bilag 1

Jens Gade gennemgik regnskabet for første kvartal 2012. Bestyrelsen tog
kvartalsregnskabet til efterretning.

4. Stillingtagen til eventuelt samarbejde med Tønder Kommune om halbyggeri. Bilag 2
Bestyrelsen gav ledelsen mandat til at forhandle videre med Tønder Kommune om
lejebetingelser og sideløbende at videreføre undersøgelserne med henblik på at bygge
egen hal. En eventuel lejeaftale med Tønder Kommune er betinget af, at der er tale om
en lejeafgift, der er absolut favorabel i forhold til eget byggeri.

5. Gennemgang af resultaterne fra seneste arbejdspladsvurdering.

Bilag 3.

Jens Gade gennemgik APV’en.
I det omfang det er muligt imødekommes ønsker om forbedringer af det fysiske
arbejdsmiljø. Hovedparten af ønskerne effektueres allerede i den kommende
sommerferie.
Vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø er meget positiv. Med hensyn til de særligt
travle perioder skyldes disse omstændigheder, som er påført udefra. Ledelsen gør
allerede hvad den kan for at afbøde uhensigtsmæssighederne.
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6. Stillingtagen til punkter til resultatlønskontrakt for 2012/13.

Bilag 4.

Bestyrelsen bemyndigede formanden til som hidtil at aftale udmøntningen af
resultatlønskontrakten med rektor. Bestyrelsen modtager efterfølgende en rapport fra
rektor om opfyldelsen af kontrakten.
Jens Gade gennemgik de enkelte punkter i det fremlagte udkast. Bestyrelsen godkendte
det fremlagte udkast.

7. Eventuelt.
Stor tak til Emil for indsatsen i bestyrelsen.

Kommende møder

Tirsdag d. 2. oktober kl. 14-16
Onsdag d. 12. december kl. 14-16

Laurids Rudebeck

Jan Peter Jensen

Karen Margrethe Pedersen

Gerd Rahbek Clemmensen

Poul Jørgensen

Espen Reedtz

Emil Åbroe Møller

Sofie Bjørn Nissen
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Vita Andreasen

Jens Gade

