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Tilstede: 
Morten Blomhoj, Claus Steen Madsen, Peter Holm, Anette Kondrup, Stephan Gamrath, Annette 
Bundgaard, Sif Orbesen og Niels-Peter Andersson 
Afbud: 
Mathilde og Celal 

Dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 

2. Godkendelse af referat. 
Godkendt 

3. Regnskab 2020 og budget 2021 NI ak (Bilag 1) 

Regnskab 2020 

Der er ikke så meget nyt ift. Prognosen fra september. Det beregnede overskud, der godt kan 
lande på mellem 1,2 — 1,4 mio, er stadig realistisk under de givne forudsætninger, der bl.a. 
omfatter den endelige afregning af censorbanken, hvorvidt alle bestillinger af 
undervisningsmaterialer ol. Kan nå at blive leveret i indeværende år osv. Og om 
forventningerne til øvrige driftsomkostninger herunder energiudgifterne, holder stik. 

Elevprognosen blev bekræftet ifm. elevtællingen på 1. årgang d. 6/11 — og endte således med en 
nettonedgang på 1 elev. Det gennemsnitlige elevtal i 2020 blev på 319 STÅ. 

Derudover er udbetalingen af over- og merarbejde noget lavere end beregnet i tidligere 
prognoser ligesom reguleringen af feriepengeforpligtelsen forventes at blive positiv. 

Afregningen af de indefrosne feriemidler til den nye Feriefond er stadig uafklaret og med 
modtagelsen af den endelige opgørelse fra lønkontoret, over opsparet ferie i 
indefrysningsperioden 1/9 19— 31/8 20 for alle medarbejdere, bekræftes vores forventning til 
det beløb vi skal indbetale —  ca.  3,1 mio, som vi har likviditet til. 

På baggrund af nyligt modtaget "vejledende retningslinjer" vedr. personaleforplejning og 
repræsentation, fremsendt af STUK, er der foretaget opdatering af skolens retningslinjer 
desangående. Der er tale om ganske få tilretninger såsom priser og enkelte steder, præcisering af 
omfang og indhold fsa skolens morgenmads ordning, der tilbydes en særlig elevgruppe. 
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Styringssignalet er stadig det samme. Al intern bespisning og afholdelse af udgifter til gaver ol. 
kan kun finde sted i ganske begrænset omfang og efter nøje overvejelser. Opdateret vejledning 
er vedlagt. 

Som angivet i protokollen for 2019, er et af revisionens fokuspunkter i år - at gennemgå indkøb 
og tilbudsindhentning. Det har vi godt styr på men jeg har for en sikkerheds skyld kort 
beskrevet rammerne hvorunder dispositions- og attestationsretten gælder her på stedet. Den er 
vedlagt til orientering. 

Den varslede dispositionsbegrænsning for 2020 fsa fase 14. af Statens Indkøbsprogram er endnu 
ikke meldt ud. 

Kommentarer til FFL2021 

Siden sidst er regeringen og støttepartierne blevet enige om en finanslov for 2021. Det betyder 
bl.a. at ungdomsuddannelserne samlet set tilføres 1,7 mia. over perioden 2021-2024. Herunder 
et markant loft af taxametertilskuddene på de gymnasiale uddannelser. Det nævnes bl.a. at "det 
er afgørende, at der også fremover findes stærke gymnasiale uddannelser i hele landet" og" 
loftet skal bl.a. være med til at sikre styrket faglig kvalitet i hele landet". Et styringssignal der 
synes svært at misforstå. Jeg vil derfor tillade mig at forvente positiv økonomisk særbehandling 
i årene der kommer. 

Løftet på FL2021, der svarer til omprioriteringsbidraget i 2019  (ca.  600.000 kr.) er indregnet på 
FFL2021, og danner derfor grundlag for de på forslaget udmeldte taxametre. Disse takster er 
anvendt i budgetoversigten, da det ikke fremgik af ministeriets orienteringsskrivelse eller af 
takstkataloget, at omprioriteringsbidraget var indregnet. Jeg har forespurgt i ministeriet, 
hvorvidt dette er tilfældet eftersom formuleringen i aftalepapiret, udarbejdet af 
Finansministeriet, kan tolkes på begge måder. Jeg håber jeg har svar til jer senest på mødet d. 
16/12. 
Desuden er der blandt elementerne på Finanslov 2021, som noget ganske særligt for 
ungdomsuddannelserne, afsat en pulje på 10 mio. kr. årligt i perioden 2021-2023 til en "Grøn 
iværksætterpulje". Puljen, der vil blive administreret af BUVM, udmøntes som en 
ansøgningspulje. De nærmere retningslinjer for tildeling af midler fra puljen fastlægges af 
BUVM. 

Den varslede besparelse på markedsføringsudgifter er endnu ikke udmeldt og forventes 
udmøntet på ændringsforslaget til FFL2021, som tidligere nævnt. Tidshorisont ukendt. 

Nærmere information om det nyoprettede "Henvisningstaxameter" er endnu ikke modtaget. 
Tidshorisont ukendt. 

Vores revisor har gennemgået udkast til "Finansiel Strategi", der også blev omdelt på sidste 
mode, og han havde enkelte forslag til indholdet. Materialet er nu gennemskrevet og de ønskede 
emner er tilføjet. Efterfølgende har vores revisor godkendt indholdet med en bemærkning om 
"at den er blevet fint operationel". Således er den nu klar til jeres endelige godkendelse og evt. 
bemærkninger. 



4. HHX-udbud 2021-2022 v/npa 
Vi har søgt og fået en bevilling fra BUVM på 1,1  Mill.  Pengene er givet til at understøtte 
etableringen af HHX på Odsherreds Gymnasium. Vi har allerede disponeret over 250.000 til 
nye undervisningslokaler, der forventes klar i forbindelse med "Åbent hus" jan. 2021. Det 
indeholder et undervisningslokale med konferencefaciliteter og et andet lokale med  VR-
undervisningsudstyr. En betydelig del af det resterende beløb administreres af EUC og skal 
bruges på indkøb af mere undervisningsudstyr, vej ledningsaktiviteter og annoncering 

Vi har i samarbejde med EUC været på besøg på grundskolerne og gennemført HHX-
undervisning, og vi forventer yderligere promovering af tilbuddet i foråret 2021. 
Vi er opsatte på at få etableret uddannelsen på OG. Det kan blive nødvendigt med en 
økonomisk investering, hvis ansøgertallet er under 15. 

5. Status Campus Odsherred. v/ npa (Bilag 2 og 3) 
Projektbeskrivelsen indeholder to udviklingsspor. Et for undervisningen, hvor 
uddannelserne Gyml 0, STX, HF, HHX og EUD-grundforløb gennemføres på Campus 
Odsherred. Odsherreds Gymnasium udbyder STX og HF, mens EUC udbyder HHX og 
EUD. Det er fortsat uafklaret hvordan 10. klasserne skal organiseres. Inden projektet kan 
realiseres, skal der indgås forpligtende samarbejdsaftaler mellem OG, EUC og Odsherred 
Kommune 

Det andet udviklingsspor er fælles aktiviteter i og udenfor skoletiden. Her skal inddrages 
elever og øvrige brugere ligesom lokale foreninger skal inddrages i udviklingen. Det er en 
vigtig forudsætning for fondsmidler, at projektet indeholder "mere" end 
uddannelsesaktiviteter. Arbejdet med at udvikle den vision fortsætter indtil en egentlig 
fondsansøgning kan afsendes. 

Det juridiske 
En anden forudsætning for fondsmidler er en præcis afklaring af projektets juridiske 
grundlag. Hvem søger penge? Hvem søger om midler fra fondene? Hvem bygger og 
renoverer? Hvem ejer og driver bygningerne i fremtiden. Odsherred Kommune har foreslået 
etablering af en erhvervsdrivende fond, hvor alle interessenter for indflydelse i fondens 
bestyrelse. Det er en konstruktion som fondene anbefaler ved større byggerier, men det er 
fortsat uafklaret om en fond incl, dens vedtægter kan opfylde alle krav og retningslinjer for 
selvejende institutioner OG og EUC. Vi indhenter ekspertbistand, der far opgaven med at 
lave et udkast til en holdbar konstruktion. 

Økonomi 



En anslået pris for projektet er knap 35-40 mil. kr. Et meget foreløbigt overslag er, at 
Odsherreds Gymnasium skal investere 5 mil. kr. i projektet 

6. Moderniseringsplan. v/npa (Bilag 4) 
Rektor gennemgik moderniseringsplanen og fik bestyrelsens opbakning til indkøb og 
modernisering af A-fløjens fællesområder. 

Rektor blev af bestyrelsen bedt om at udarbejde en moderniseringsplan for renovering af 
bygningernes klimaskærm, med fokus på taget. 

7. Nyt fra elevråd og ansatte 

Intet 

8. Godkendelse af finansiel strategi v/ ak (Bilag 5) 

Godkendt af bestyrelsen 

9. Godkendelse af retningslinjer for repræsentation og personaleforplejning. v/ ak (Bilag 
6)  

Godkendt af bestyrelsen 

10. Godkendelse af Engangsvederlag. v/ mb (bilag 7) 
Bestyrelsen besluttede af følge formandens indstilling om udbetaling af engangsvederlag til 
rektor. 

11. evt. 

\\4\tA0.\01,  ;Veen 
Niels-Peter Babalola Andersson 
rektor 
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