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Referat bestyrelsesmode den 12.06.19 
Kl. 14.45 i lokale E14/E15 

Tilstede: Mortem Blomheij, Claus Steen Madsen, Peter Holm, Anette Kondrup, Stephan Gamrath, 
Annette Bundgaard, Tobias Hansen og Niels-Peter Andersson 
Afbud: Sif Obersen, og Anna Bardum 

Dagsorden:  

1) Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

2) Godkendelse af referat 
Godkendt 

3) Budget 2019 og prognose for 2020 v/ak (bilag 1) 

Optaget til kommende 1.g er i skrivende stund 84 elever til STX, 33 til HF, hvoraf der 
samlet skal 17 til optagelsesprøve, samt 30 elever til GYM10. Der er lavet 2 
beregninger på forventningerne til elevopta  get.  En der baserer sig  pä  369 STÅ 
(elevårsværk), hvilket svarer til optagelse af 90 1.g og 25 1.HF-elever og en mere 
optimistisk beregning, der baserer sig på 380 STÅ, hvilket svarer til 90 1.g og 50 1.HF-
elever. 

Erfaringsmæssigt ved vi også, at der kan forventes et yderligere optag helt frem til 
september/oktober, sædvanen tro,  sä  optimistisk set kan vi godt  nä  nærmere måltallet  
pä  380 STÅ inden vi "tæller" i november. 

Umiddelbart forventer vi at oprette 3 1.g. klasser og 2 HF-klasser. Og i forbindelse med 
lonsumsberegningen, hvor der udover 3 pensioneringer og 1 nyansættelse og  sä  
kommer 2 medarbejdere tilbage fra orlov, indeholder beregningen div. 
Timetalsreguleringer samt OK stigninger  pä  hhv. 1,30% pr. 1/4 19 og 0,86% pr. 1/10 
19. Samlet betyder det en opskrivning af de forventede lønomkostninger på  ca.  
120.000 kr. 

Overgangen til  It-Center Fyn er forløbet planmæssigt og med  fä  overraskelser. Vi 
afventer nu den endelige afregning  ¡fm.  Installation og div. Konverteringer. Budgettet 
forventes at holde. 

Siden sidst har vi fået bekræftet at vi ikke modtager socialt taxameter på vores HF-
årgang fra august 2018, da antallet af "ikke uddannelsesparate elever", dvs, elever 
med et eksamenskaraktersnit  pä  4 eller derunder og som ikke er fyldt 25  är  eller 
kommer direkte fra 9.kl., er langt under skæringspunktet  pä  min. 43% af det samlede 
antal afgangselever på en given årgang i kommunen. 
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4) HHX-ansogning (bilag 2) 

Vi har sammen med EUC Nordvestsjælland indsendt ansøgningen til udbud af HHX til 

Region Sjælland. Regionen behandler ansøgningen i juni/juli og laver derefter en indstilling 

til UVM. Vi forventer endeligt svar på ansøgningen til oktober. 

5) Pædagogiske indsatsområder 2019-2020 (bilag 3) 

De to indsatsområder er udviklet af pædagogisk udvalg og fremlagt for lærerkollegiet på et 

PR-møde. Bestyrelsen godkendte indsatsområderne og opfordrende til, at vi undersøger 

mulighederne for at inddrage erhvervslivet i udformningen af en bæredygtig strategi for 

skolen. 

6) Ny ferielov. 

Den nye Ferielov træder i kraft 1. september 2020. Set fra min stol er det især 

kapitalbehovet ifm. dels betalingen af de feriepenge, der skal indefryses i 

"Lønmodtagernes Dyrtidsfond"  ca.  kr. 3,5 mio., senest med udgangen af 2020 men 

også de feriedage, der optjenes i overgangsperioden til afholdelse i perioden 1/9 - 31/8 

2020. Modsat de feriedage, der skal indefryses, kræver disse dage ikke noget 

likviditetstræk men alene registrering som "feriepengeforpligtigelse" i balancen, hvilket 

dermed også kræver registrering i driftsregnskabet. Vi skal derfor "finde plads" i 

budgettet til registrering af de resterende 13,3 dage henover 2019 og 2020. 

Forpligtigelsen forventes at blive omkring  ca.  1,5 mio.kr. 

Dækning af det omtalte kapitalbehov  pä ca.  3,5 mio skal ske ved egen kraft. Vi har 

gennemsnitlig  ca.  kr. 7,0 mio. stående i banken og i perioder kun kr. 6,0 mio, da 

enkelte taxametre afregnes pr. kvartal. Derudover har vi en disponibel kassekredit  pä  

kr. 1 mio. Det betyder at den gennemsnitlige likviditet der er til rådighed næsten 

halveres i forbindelse med afregning til fonden og det er for lidt. 

Da vi i disse dage holder  oje  med renteudviklingen  pä  obligationer gr. Muligheden for at 

om konvertere til 1  pct.  Lån. Lige nu har vi både 2„ 2,5 og 1,5  pct.  Lån. Vil gevinsten 

være mærkbar på driften og dermed give mere plads til den likviditetsmæssige 

udfordring. 

Lige nu er kursen dog lige i underkanten (97,85) men den har været stigende de sidste 

dage og det er vi meget obs på. 



Vi har haft besøg af vores nye erhvervsrådgiver Pernille  Schon  Thaisen fra Nykredit, der 

meget gerne vil stå til rådighed hvis vi ønsker at om konvertere de nuværende lån eller 

ønsker at tillægsbelåne. Det er selvfølgelig meget rart at vide. 

7) Nyt fra elevråd/ansatte  

SG:  Lærerne har arbejdet 1. HF og 2. år med nye lærerplaner 

TR: Der er indgået en ny lokallønsaftale for undervisere. 

Tobias: Elevrådet har afholdt årets sidste mode. Anna Bardum,  lc  er valgt som ny 

næstformand med rotation for øje. Tobias fortsætter som formand i næste skoleår. 

8) evt. 

1) Skolen planlægger en markering af 40 års fødselsdag i nov 2019. 

2) Forskningen døgn: Det var stor tilfredshed med indhold og planlægningen af 

forskningens døgn, der er sket i samarbejde med  RUC.  

3) UngeFolkemødet i sept. 2019. Skolen deltager i planlægningen af folkemødet og 

henlægger undervisningen til Den rytmiske Højskole fredag d. 6. sept. 

Mvh  

Niels-Peter Babalola Andersson 
rektor 



Morten Blom øj  

Formand 

Claus Steen Madsen  

Næstformand 

Sif Orbesen 

ohannes Hansen rd\ (‘, Stephan Gamrath 

Peter Holm 

Referat bestyrelsesmøde 12. juni 2019 

Afbud: Sif Orbesen 
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