
 

                               

Referat af bestyrelsesmødet 30/5 2022 
Deltagere: Henning Andersen, Asger Rabølle Nielsen, Inge Lyshøj Thomassen, Lotte Bjerre Nielsen, Helle 
Broen, Mads Mariegaard, Grete Berggren 
Lis Hjæresen deltog i behandling af punkt 4.  
Afbud: Katja Schaumburg Christophersen og Amalie Frikke-Salling 
 
1: Godkendelse af referat af møderne 25/3 2022 og 6/5 2022  
Rektor orienterede om praksis med at referatet udsendes kort efter mødet til evt. kommentering eller ret-
telse. Der havde ikke været kommentarer til de udsendte udkast. Referaterne blev godkendt af bestyrelsen. 
 
2: Konstituering af bestyrelsen: valg af formand og næstformand 
Asger Rabølle Nielsen blev valgt som formand. Lotte Bjerre Nielsen blev valgt som næstformand.  
 
3: Bestyrelsens forretningsorden  
Der blev foretaget følgende rettelser:  

• I §2 stk. 1 blev antallet af medlemmer med stemmeret ændret fra 8 til 7. 
• I indledningen ændres datoerne i henvisningerne til vedtægterne fra ”30/4 2014” til ”1/5 2022” 

Asger Rabølle Nielsen gjorde opmærksom på, at der i vedtægterne pr. 1/5 2022 er en forkert dato for 
ikrafttræden (§20). Fejlen bliver ændret i en ny version af vedtægterne, som vedlægges referatet.  
 
Mads Mariegaard orienterede om den nye praksis for personalets valg af bestyrelsesmedlemmer. Rektor 
orienterede om baggrunden for formuleringen i §2 stk 6 om at et medlem ved evt forfald ikke kan give 
møde med fuldmagt eller suppleant. Der var imidlertid tilslutning til, at en talsperson for personalet jf. for-
retningsordenens §2 stk. 5 kan deltage i behandlingen af et eller flere punkter ved et møde, hvis et eller 
begge de personaleudpegede medlemmer har forfald.  
 
4: Budgetopfølgning  
Resultatbudgettet for 2022 var udsendt sammen med ”Balance pr. 30/4 2022” samt ”Forbrug og budget pr 
30/4”. Uddannelsesleder og økonomiansvarlig Lis Hjæresen orienterede om skolens økonomi, herunder om 
forudsætningerne for at der i 2022 forventes et underskud på ca. 760.000 kr. Praksis i bestyrelsen er, at 
budgettet for det kommende år vedtages af bestyrelsen på mødet før jul og revideres på mødet i marts, når 
antallet af nye elever er kendt. Grete Berggren gjorde opmærksom på, at antallet af unge i gymnasiealde-
ren vil falde en del fra omkring 2026. Lis Hjæresen orienterede om de muligheder, som skolen har for at 
justere udgiftsniveauet på personalesiden.  

5: Strategi for Middelfart Gymnasium og HF 
Asger Rabølle Nielsen orientering om hvordan den tidligere bestyrelse har arbejdet med fornyelsen af stra-
tegien for Middelfart gymnasium og HF, herunder at udviklingen for selve formen for strategien har været, 
at bestyrelsen er gået bort fra strategier med meget konkrete målformuleringer. I stedet har der været ar-
bejdet med en større involvering af personalet i udmøntningen af de initiativer, der skal til for at bevæge 
skolen i den retning, som strategien peger.   
Forventningen er, at den nye bestyrelse i løbet af efteråret 2022 vedtager en ny strategi for skolen. Det fo-
relagte dokument er ment som en overdragelse fra den gamle til den nye bestyrelse. Bestyrelsen drøftede 
kort de rammer, som kan have betydning for en ny strategi: ungdomsårgangenes størrelse i lyset af de nye 
fordelingsregler, de politiske initiativer for institutionslandskabet (ny institutionslov for 



 

ungdomsuddannelserne) mv. Disse rammer vil have betydning for de samarbejdsrelationer, som Middelfart 
Gymnasium og HF har med de andre ungdomsuddannelser i området.  
 
6: Orientering om planer vedr. investeringer i skolens bygninger 
Rektor orienterede om arbejdet med at formulere en vedligeholdelsesstrategi, som forventes at foreligge i 
udkast til september. Elevrådet og miljøudvalget har gentagne gange opfordret til at skolen overvejer et 
solcelleanlæg for at nedbringe klimaaftrykket. Ledelsen har bedt rådgivningsfirmaet Rambøll udarbejde et 
oplæg, der kan vise hvorvidt et sådant anlæg kan være økonomisk rentabelt.  
 
7: Eventuelt. 
Helle Broen spurgte, om man i skolens trivselsundersøgelser kan se tegn på at elevernes trivsel er blevet 
dårligere, og hvad skolen i givet fald gør for at modvirke dårligere trivsel. Rektor orienterede om formen for 
og resultaterne af de seneste trivselsmålinger og fortalte om det skoleprojekt for alle lærere, som sættes i 
gang efter sommerferien. Målet er vhja kollegial supervision at blive mere opmærksomme på relationerne 
blandt eleverne og elever/lærere. Eleverne skal føle sig trygge for at turde fortælle, at de ikke trives på sko-
len. Nogle elever får støtte af gymnasiepsykologerne (samarbejde med de øvrige fynske gymnasier), andre 
af de kommunale tilbud ”Unge-liv”. 
Henning Andersen fortalte, at SDU også mærker dalende trivsel blandt unge, hvoraf noget givetvis skyldes 
eftervirkningerne af Corona-nedlukningerne. Mads Mariegaard bemærkede, at lærerne også har observe-
ret motivationsproblemer hos nogle elever, som muligvis skyldes nedlukningerne.  
 
Dato for kommende møder (forslag markeret med gult).  

Dato Tidspunkt Indhold 
Torsdag 29/9   12.00-15.30 Drøftelse af strategi, vedligeholdelsesstrategi, oplæg 

om solcelleanlæg 
Torsdag 1/12 13.00-15.30 Budget for 2023; Vedtagelse af ny strategi 

torsdag 23/3 2023 12.00-15.30 Årsrapport 2022 

Fredag 9/6 2023 12.00-15.30  

 
Christian Alnor 

Rektor 
 


