Referat af bestyrelsesmødet d. 22. marts 2011
1. Referat af mødet d. 7. december underskrives.
2. Vedtagelse af årsrapport for 2010 og underskrift af revisionsprotokollat af den 22. marts 2011.
Revisor Brian Skovhus Jacobsen (BS) gennemgik årsregnskabet, som han roste meget. Revisionen havde
ikke givet anledning til forbehold.
Kurt Klaudi Klausen (KKK) fulgte op på revisors betragtninger og sagde som konklusion på
regnskabsgennemgangen, at årsregnskabet er udtryk for en god og fornuftig styring af økonomien.
KKK konkluderede desuden på drøftelsen under denne del af punktet, at bløde emner som skolens APV og
ETU fremover skal ind over bestyrelsens bord, sådan at bestyrelsen kan formulere strategier og mål på
disse områder, der har stor betydning for skolen som arbejdsplads.
BS gennemgik herefter revisionsprotokollatet. Han sagde overordnet om dette, at det er udtryk for, ”at det
går godt, og at der er orden i tingene”. Der er tale om et meget ”rent” protokollat, der ikke giver anledning
til forbehold.
BS havde to detailanbefalinger til skolen:
-

At der frem over også laves et decideret likviditetsbudget (jf. punkt 4.4)
At man går væk fra princippet med alene fuldmagter (jf. punkt 3.5).

Skolen vil følge disse anbefalinger.
KKK konkludere, at der samlet set var tale om et godt og grundigt stykke arbejde.
3. Gennemgang af søgetallene til skolens tre uddannelser og til kostskolen.
Per Juul Larsen (PJ) gennemgik overordnet de nævnte søgetal. Der er, sagde han, tale om en markant
fremgang i forhold til sidste år. Det gælder i særdeleshed på stx og IB, mens der er tale om en konsolidering
på hf på sidste års høje niveau. Samlet set er der tale om det største søgetal til skolen nogensinde.
PJ redegjorde desuden for, at en stor del af søgningen skyldes 94 ansøgere til kostskolen, hvilket også er en
markant fremgang i forhold til de seneste års store ansøgertal.
Hanne Josephsen (HJ) og PJ fortalte, at skolen arbejder på at finde alternative bomuligheder i byen til nogle
af de mange ansøgere til kostskolen, at de elever, der må afvises, fordeles over uddannelserne. – Skolen vil
også fremadrettet undersøge bomuligheder hos boligselskaber i byen.
KKK konkluderede på den efterfølgende drøftelse af søgesituationen specielt i forhold til kostskolen, at
situationen lægger op til en principiel strategisk diskussion. Skal vi selv på kostskolen skaffe plads til flere
elever eller ej? Hvad betyder svar på dette spørgsmål på længere sigt? Problematikken skal tages op, sagde
KKK, på bestyrelsesseminaret i maj måned.

4. Dispositioner i forlængelse af følgende:
- Overskuddet på 2010-regnskabet
- NG kan søge om 3.3 mio kr i tilskud fra puljen til renovering af naturfagslokaler
- Nyborg Kommune har tilbagebetalt dækningsafgift for 2010 samt renter i indbetalingsperioden. Nyborg
kommune har desuden bevilget fritagelse for ejendoms fra 01.01.2011.
Bestyrelsen besluttede, at der ikke skal disponeres over det opståede råderum her og nu, bortset fra at
skolen tilbagekøber observatoriet til sciencebygningen.
KKK konkluderede desuden på drøftelsen under punktet, at problematikken tages op på bestyrelsesseminaret i maj måned. Ledelsen beregner til seminaret, hvad det vil koste ikke at udbetale lærernes
overtimer men i stedet lade dem gå til afspadsering.
5 og 6. Justering af skolens strategi og Bestyrelsesseminaret d. 9. – 10. maj.
HJ gjorde rede for det fremsendte forslag til justering af skolens strategi. Hun pointerede, at ændringerne i
forslaget kun har til formål at bringe strategiformuleringerne i overensstemmelse med praksis. Lærerne vil
blive orienteret om justeringerne på det førstkommende møde i Pædagogisk Råd.
KKK konkluderede på den efterfølgende drøftelse, at det fortsatte arbejde med strategipapiret skal
indeholde elementerne
- fremskrivning på grundlag af kendte data
- Forudsigelse af udviklingstendenser omkring uddannelsessektoren
- Forestillinger om hvad vores gymnasium er/bør være i fremtiden.
KKK laver sammen med HJ et procespapir, der igangsætter arbejdet med et nyformuleret strategipapir. KKK
understregede i sin konklusion vigtigheden af medarbejder –og elevindragelse , sådan at der sikres
medejerskab til resultatet af arbejdet.
Det forestående bestyrelsesseminar bliver et naturligt omdrejningspunkt for arbejdet. Seminaret af holdes
fra d .9/5 – 10/5 på Sixtus i Middelfart.
7. Eventuelt.


Orientering om den ny overenskomst for lærerne
HJ orienterede om de væsentligste ændringer i forhold til gældende overenskomst.



Orientering om arbejdet med nye studie –og ordensregler
HJ orienterede om baggrunden for arbejdet.



Orientering om arbejdet med revision af samarbejdsstrukturen
HJ orienterede om processen og baggrunden for den.

Per Juul Larsen

