
SHE RREDS 
GYMNASIUM 

12-06-2019  

Referat af bestyrelsesmøde den 20.03.19 
Kl. 14.30 i lokale E14/E15 

Tilstede: Anette Kondrup, Annette Bundgaard, Stephan Gamrath, Peter Holm, Morten Blomhoj, 
Claus Schleiter, Tobis Hansen og Niels-Peter Babalola Andersson 
Afbud: Claus Steen Hansen 
Referat: Niels-Peter Babalola Andersson 

Dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

2. Godkendelse af referat fra modet den 12-12-2018 
Godkendt 

3. Revision og godkendelse af årsrapport og regnskab 2018 ved Per Larsen og Anette 
Kondrup 
Per Larsen(PWC) fremlagde regnskabet med en blank påtegning. 

Anette Kondrup havde følgende kommentarer til regnskabet: 

Det positive resultatet på kr. 65.789 afspejler bl.a. resultatet af at forventningerne til 
afregningen fra censorbanken ikke helt blev indfriet. Refusionen lå små kr. 30.000 under og 
resulterede i en egenbetaling på kr. 180.000 mod budgettet på kr. 150.000. 

Den ubekendte faktor ifm. den årlige refusion fra censorbanken er et vilkår. Beregningen 
foretages af GymnasiefTllesskabet i Roskilde og baserer sig på den samlede 
censorbelastning blandt alle 178 institutioner. Ordningen er en kollektiv losning, der skal 
hvile i sig selv. Udligningsmodellen indeholder både mundtlig - og skriftlig censur 
og omfatter censoromkostninger på alle 3 årgange på STX, HF og VUC (elever på almen 
gymnasiale uddannelser) må medtages. Kun omkostninger, der er udført i overensstemmelse 
med ministeriets censurregler og som samtidig er omfattet af de aftalte principper, kan 
medtages i afregningen. 

Derudover kom årsafregningen fra Ørsted Sales/naturgas så sent, at refusionsbeløbet ikke 
nåede med i årsrapporten. Afregning af årets aconto-betalinger beløb sig til kr. 72.639. 

Men alt i alt endnu et år, hvor planlagte investeringer, ønsker og tiltag ifm. 
renoveringsopgaver og energiinvesteringer kunne indfries indenfor rammen og ikke mindst, 
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en præsteret undervisningsandel beregnet til mere end 112% af det modtagne 
undervisningstaxameter. 

4. Status elevoptag 2019/20 STX/HF/Gym10 v/ab 

2019/20 2018/19 2 — 

STX HF STX HF .J 

Pr. marts 80 27 102 28 90 

Pr. 1. sept. 101 48 J1'1  

Annette Bundgaard fremlagde tallene vist i skemaet. Niels-Peter Andersson redegjorde for 

overvejelser, om hvor mange klasse der skal oprettes i næste skoleår. Der oprettes 3 STX 
og 2 HF klasser. Der er  pt.  35 ansøgere til gym10. 

Nedgangen i ansøgerantallet til STX betyder at der er varslet opsigelse af én medarbejder. 

Det er foregået i et samarbejde mellem ledelsen og SU. TR  udtrykte tilfredshed med 
samarbejdet. Iforhold til gymlO vil skolen opslå en ledig stilling for at kunne oprette 2 
gym10 klasser. 

5. Budget 2019 v/ak (bilag 1) 
Elevoptaget til kommende 1.g og 1.HF er lige nu på 108 elever, hvilket vi har en positiv 
forventning om vil ændre sig med op til 10-15% frem mod skolestart. Set i forhold til 
prognosen fra september 2018 vil det dog stadig betyde et lavere elevårsværk  (SDI)  i 2019. 

Der er lavet 2 beregninger. En der baserer sig på 369 STÅ, 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. 

Konsekvensen betyder nedjustering af forventningerne til det beregnede overskud for 2019, 
der dog stadig er positivt. 

Der er således foretaget justeringer på lønnen — så tæt som det er muligt på nuværende 
tidspunkt og beregningen baserer sig på oprettelsen af 3 STX klasser og 2 HF klasser. Der 
er taget højde for konsekvensen af OK18, der betyder lønstigning I. april på 1,3% og 0,98% 
1. oktober. Derudover er der indregnet kendte til- og afgange, herunder varslede 
pensioneringer og individuelle timejusteringer. 

Justeringer på driften er relativt små. På undervisningskontoen er reguleret for 1 klasse +/-, 
ligesom de beregnede afskrivninger afspejler fuld effekt af investeringer foretaget i 2018 
samt planlagte investeringer i 2019. 



Investeringer i 2019  viii  sær  were  præget af omlægningen af  IT-driften, der pr. 1/5 2019 
overgår til  IT-Center Fyn. Overgangen kræver en del omlægninger af nuværende  it-
installationer og en storre investering i ny hardware. Tiltagene er nødvendige for at sikre  
IT-Center Fyns håndtering af fremtidige opdateringer og levering af den daglige support til 
OG. 

Den samlede  IT-investering i 2019 er beregnet til  ca.  kr. 500.000 og  viii  et vist omfang, rent 
regnskabsteknisk, blive håndteret som et anlæg i balancen med en afskrivningsprofil på 3 
år. 

Vi har store forventninger til samarbejdet, der rent økonomisk forventes at blive billigere og 
som vil eliminerer den nuværende sårbare losning. 

6. Hensigtserklæring om HHX udbud på Odsherreds Gymnasium  Iv  npa (Bilag 2) 
Bestyrelsen bakkede op om skolens samarbejde med EUC Nordvestsjælland om et HHX-

udbud på Odsherreds Gymnasium. Rektor arbejder videre med en egentlig ansøgning og en 

forpligtende aftale med EUC Nordvestsjælland. 

7. Planlægning af modedatoer 2019-20 
12. juni 2019, 12. sept. 2019, 9. dec. 2019 og 18. marts 2020. AK udsender 
kalenderinvitation. 

8. Nyt fra elevråd/ansatte 
Elevrådet har deltaget i DGS-landsmøde og samarbejder for en øget indsats mod 
besparelser. Elevrådet er i dialog med rektor om klassernes indvielsesfester. 

9. evt. 
a) Forslag til klimaudvalg med elevinddragelse 
b) Forskningen  deign  

Mvh  

Niels-Peter Babalola Andersson 
rektor 



Morten Blomhøj 

Formand 

Claus Sten Madsen Claus Schleiter 

(udtrådt pr.5/4 19) Næstformand 

Peter Holm 

Referat bestyrelsesmøde 20.marts 2019 

Afbud: Claus Steen Madsen 

Stephan Gamrath Welt Yohannes Hansen  
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