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Referat
Bestyrelsesmøde 

6. december 2022 kl. 16.00 – 19.00
Til stede: Henrik Vestergaard Stokholm, Arno Pilegaard Hansen, Venia Thoelsgaard, Pia Brøgger, Ane 
Qvortrup, Henrik Neelmeyer, Lars Kofoed, Marie-Louise Bach, Simon Møberg Torp, Karoline Elholm 

Juliussen, Sigrid Johanne Schousboe

Fraværende: Jørgen Jørgensen
Dagsorden

1. Budget 2023
Rektor gennemgik de centrale elementer og geninvesteringer i budget 
2023. For 2023 er der budgetteret med et overskud på ca. 427.332 kr., 
men rektor understregede, at der er mange eksterne usikkerheder, som 
kan påvirke det endelige resultat – bl.a. usikkerhed om reform af 
tilskudssystemet og elevfordelingsreformen, som pt. ikke har et flertal bag 
sig i Folketinget. Voldsomt stigende energipriser og inflation på 11,4 pct. 
har desuden bl.a. betydet en fordyrelse af det projekterede køkken under 
kostskolen samt markant stigende udgifter til fødevarer og materialer. 
Derfor har ledelsen været nødt til at spare på vedligeholdelsesopgaver, 
elevaktiviteter, undervisningsmidler og kurser m.m., men vil ikke røre ved 
kerneydelsen, lærernes forberedelsesfaktor eller de vigtige trivselstiltag, 
som skolen har igangsat. Overskudsgraden i overslagsårene efter 2023 er 
lav, men usikkerhederne om tilskud og reformer gør, at det er for usikkert 
at handle på det nu. Næstformanden efterspurgte en opdateret 
bygningsstrategi ift. fremtidssikring af bygningsmassen ud over den 
vedligeholdelsesplan, som vores eksterne bygningsrådgivere laver. 
Under gennemgangen af budget 2023, henviste VT endvidere til 
institutionens strategi for finansiel risikostyring, som blev vedtaget i 2021. 
VT orienterede om, at likviditetsbudgettet lever op til pkt. 6 
likviditetsberedskab i strategi for finansiel risikostyring, hvor bestyrelsen 
har vedtaget, hvad skolens likviditet skal være. 
Bestyrelsen godkendte budgettet.

2. Nyt fra elevrepræsentanterne og elevrådet
Orientering
Elevrådet har ændret struktur på deres møder - delt ud i udvalg og mødes i 
små udvalg. Det giver færre mennesker og mere koncentration. Mere 
effektive møder og flere aktive medlemmer. Der har været afholdt 
studiemesse m. huer og trøjer, som skal sikre mere synlighed af andre 
producenter end C.L Seifert. Elevrådet har overtaget afviklingen af skolens 
samlinger, og det fungerer rigtig godt. Der ønskes flere nye skraldespande 
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til affaldssortering, og de er bestilt. ML efterspurgte indsats fra ”De grønne 
bønner” ift. at indsamle de gamle skraldespande, som ikke er fjernet alle 
steder.

3. Nyt fra formanden og rektor
Orientering

HVS orienterede om fortrolig elevsag og håndteringen af denne. Sagen er 
umiddelbart afsluttet med en undskyldning fra de involverede. Bestyrelsen 
bakkede op omkring håndteringen. Der ønskes ikke information omkring 
personlige oplysninger på elever ifm. orientering af bestyrelsen. 

4. Eventuelt
Rektor fremlagde hovedresultaterne af undersøgelsen af den professionelle 
kapital (psykisk APV) og fremtidige fokuspunkter. Der ses en meget positiv 
udvikling, og skolen ligger langt over gennemsnittet de fleste steder og 
markant bedre end andre skoler. Der er dog stadig vigtige indsatsområder 
bl.a. ift. arbejde-privatlivskonflikt, anerkendelse mellem kolleger og 
mobning. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med resultatet. 
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