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Referat bestyrelsesmøde den 09.12.19 

Mødested: Orbesen Teknik Aps 
Esterheijvej 57 4550 Asnæs. 

Tilstede: Morten Blomhoj, Claus Steen Madsen, Peter Holm, Anette Kondrup, Stephan Gamrath, 
Annette Bundgaard, Sif Orbesen, Tobias Hansen, Anna Bardum og Niels-Peter Andersson 

Afbud: Ingen 

Dagsorden:  

1) Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

2) Godkendelse af referat 
Godkendt. Erhvervspraktik slettes 

3) Regnskab 2019 og budget for 2020 v/ak (bilag 1) 

Regnskab 2019 

Forventningerne til elevtællingen i november holdt — og vi ender året med 361 
elevårsværk og 2,40 brobygningselever, hvilket er rekord. 

Siden sidst er der disponeret ekstraordinært for omkring kr. 100.000: 
Nye lærerstole 14.000 
Affaldssortering 15.000 
Ovnlys kubler 30.000 
Pumpe centralvarme 18.500 
ABDL branddøre 25.000 

Herefter forventes resultatet at ende på et lille overskud på  ca.  kr.450.000. 
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Budget 2020  

Finanslovsforslaget er nu vedtaget — og siden sidst kan der "lige nu" tilføjes følgende 
ændringer: 

"Som et nyt tiltag oprettes et såkaldt "henvisningstaxameter', der udløses pr. elev, der 

henvises fra en gymnasial uddannelse til en erhvervsuddannelse. Taxameteret udbetales til 

den afgivne institution ifm. omvalg på  1.år  og efter det er konstateret, at eleven stadig er 

aktiv efter 6 måneder på modtager institutionen" 

Så vidt angår det nye "henvisningstaxameter" kunne følgende læses i et notat udsendt af  

GL  midt november: 

"Nye besparelser" 

Som omtalt i sidste er der desværre nye besparelser på vej som følge af den 

mangelfulde finansiering af den forberedende grunduddannelse. Aftalen er endnu ikke 

officiel, men omtalt i Altinget fredag: Partierne bag FGU-aftalen har aftalt, at de 60 

mio. kr., som mangler årligt, bl.a. skal findes ved, at de almengymnasiale uddannelser 

bliver underlagt en permanent besparelse på bygningstaxameteret på 17,6 mio. årligt. 

Det er vel at mærke en nettobesparelse, idet man har valgt at inkorporere en 

omfordeling mellem skolerne i besparelsen i form af en forhøjelse af udkantstilskuddet 

og det sociale taxameter. Der er således tale om en bruttobesparelse på 35 mio., og 

skoler, der ikke modtager udkantstilskud eller socialt taxameter, skal bidrage mere. 

Aftalekredsen vil først senere blive forelagt en konkret model for, hvordan man vil 

reducere bygningstaxameteret og forhøje udkantstilskud og socialt taxameter. 

Ud over besparelsen på bygningstaxameteret indeholder den samlede spareplan også en 

udskydelse af henvisningstaxameteret, så det først træder i kraft i 2021 

Hvad det helt præcist kommer til at betyde for os i kr./øre er for tidligt at sige. Vil 

forhøjelsen af udkantstilskuddet og det sociale taxameter kunne dække besparelsen på 

bygningstaxametret uden af vi netto mister tilskud og vil det sociale taxameter blive en 

permanent ordning efter 2021? Desuden, vil principperne for omfordelingen blive 

indarbejdet i kommissoriet for den, af regeringen, nedsatte arbejdsgruppe, der skal komme 

med forslag til et nyt taxametersystem på hele det regulerede uddannelsesområde (eksl. 



FGU), inden udgangen af 2019? Spørgsmålene er mange og umiddelbart synes der, lige 

nu, et positivt fokus på "udkantsgymnasierne" eftersom netop udkants- og det sociale 

taxameter, skal styrkes. Vi vil afvente resultatet af gruppens arbejde, med spænding. 

Med virkning fra 1/1 2020 har vi konverteret vores kreditforeningslån — og denne gang 

til 1%. Den årlige besparelse er beregnet til kr. 210.000 — og det er inkl, udgifter til en 

tillægsbelåning på kr. 1,0 mio. Der er udarbejdet en ny investeringsoversigten der 

vedlægges mødematerialet. 

4) Udbud af kantinedrift v/npa (bilag 2) 

Skolen har udbudt kantinedriften. Fristen for bud er feb. 2020. Skolen har en aftale med 

Odsherred Kommune om madlevering i perioden frem til 1. april 2020. 

5) HHX udbud 2020-2021 v/npa (bilag 3) 

Rektor gennemgik bilag 3 med et økonomisk overslag for HHX udbuddet. Forudsætningen for 

at kunne oprette en klasse uden økonomisk tab er 22 tilmeldte elever. 

6) Nyt fra elevrädJansatte 

Ansatte: 

a) TR var opmærksom på det fremtidige arbejde med at integrere HHX udbuddet på OG. Vi 

arbejder for at forblive en samlet skole. 

Elevråd: 

a) Eleverne har med stor succes afviklet årets Cafeaften. Forestillingen skal muligvis opføres 

på Odsherreds Teater. 

b) Eleverne planlægger en fejring af skolens jubilæum. Det foregår i feb. 2020. 

c) Opfordring til at elevrådet i samarbejde med PR-rådet laver en ny ramme for 

undervisningsevalueringen. Den skal indeholde en forventningsafstemning mellem 

ledelsen, lærere og elever og en klageprocedure. Rektor tager initiativ til en arbejdsgruppe. 



Claus Steen Madsen  

Stephan Garnrath ias Yohannes Hansen  

7) Bestyrelsens erklæring vedr, styrket efteruddannelse v/ ak 

Bestyrelsen tog den øgede efteruddannelse til efterretning og underskrev erklæringen. 

8) Bestyrelsens erklæring vedr. klassekvotient v/ak 

Vedtaget af bestyrelsen. 

9) Evt. 
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rektor 

Referat bestyrelsesmøde 9.december 2019 

Afbud: 

Sif Orbesen Peter Holm 
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