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Referat af bestyrelsesmøde 1/12 2017   
Til stede: Annette Schmidt, Asger Rabølle Nielsen, Inge Lyshøj Thomassen, Grete Berggren, Martin Lyhne 
Hansen, Lena Busch Nielsen, Kim Svaneborg Pedersen, Line Nørgaard Jensen. 
Afbud: Sofie Kjærgaard, Claus Hansen. 
 
1: Godkendelse af referat   
Referatet af mødet 15/9 2017 blev godkendt og underskrevet.  
 
2: Budgetopfølgning  
Arne Tofterup fremlagde budgetopfølgningen for 2017, som viser et mindre overskud end forudset ved mø-
det i september fordi der i mellemtiden er sket et afklaring af hvad skolen skal betale i tvisten med rådgive-
ren Hundsbæk og Henriksen.  
Derefter blev budgettet for 2018 og overslaget for de følgende år gennemgået. Overskuddet på ca. 1,1 mio. 
kr. i 2018 kan nås fordi skolen også i 2018 får et socialt taxametertilskud på ca. 450.000 kr. og fordi der er 
budgetteret med besparelser på bygningsdriften (vedligeholdelse) på ca. 500.000 kr.  I budgettet er indreg-
net en selvforsikring på 500.000 kr. Hvis den ikke bliver brugt, vil det være ønskeligt at øge vedligeholdel-
seskontoen. Endelig er der også budgetteret med at der fortsat afsættes en strategipulje på 500.000 kr. år-
ligt. 
Overskuddets størrelse blev diskuteret. Et gennemsnitligt overskud på 500-600.000 kr. betyder, at skolen 
med de nuværende investeringer kan undgå at tære på likviditeten.  Hvis forudsætningerne ændrer sig, er 
det nødvendigt at drøfte overskudsgraden igen.  
På oversigten over resultatbudgettet var indføjet en linje med beregnet antal lærerårsværk i perioden frem 
til 2022. Nedgangen i årsværk følger de bebudede besparelser på 2% årligt på taxameteret, men realiserin-
gen af nedgangen vil vel at mærke være et gennemsnit over denne årrække.  
Martin Lyhne Hansen bad om at der også bliver set på andre besparelsesmuligheder end lærerårsværk, og 
bestyrelsen opfordrede ledelsen til at genoptage en proces med at beskrive mulige driftsbesparelser og de-
res konsekvenser.  
Budgettet blev derefter godkendt.  
 
3: Opfølgning på ”Strategi 2015-18” 
Formanden udtrykte anerkendelse af at det er lykkedes skolen at være mere synlig i det lokale mediebillede 
med en lang række initiativer. Der er imidlertid ikke helt enighed om, hvor bred målgruppen for disse initia-
tiver er.  
Bestyrelsen drøftede, som ved flere tidligere lejligheder, hvilket niveau bestyrelsen skal agere på i strategi-
processen. Der er overvejende tilslutning til at bestyrelsen forholder sig til overordnede strategiske mål for 
skolens udvikling, herunder relationerne til og kravene fra det omgivende samfund.  
Bestyrelsen drøftede endvidere hvordan en kommende strategi i højere grad end den gamle kan skelne 
mellem mål for den løbende drift og udvikling og så længere sigtelinjer for fremtiden. Lena Busch Nielsen 
slog til lyd for, at både personalet og eleverne bliver inddraget i processen med at formulere en strategi for 
skolen.  
Formanden foreslog, at der i det tidlige forår afholdes et ekstra møde som strategidag, hvor bestyrelsen på 
baggrund af en afrundende opsamling på den ”gamle” strategi (som CA laver) drøfter perspektiverne og 
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processen for udarbejdelsen af en ny strategi for perioden 2018-21. Det blev nævnt, at der kunne være 
brug for et eksternt oplæg om hvad der motiverer unge i deres valg af uddannelse og erhverv.  
Datoen for denne strategidag blev aftalt til fredag 2. marts 2018 kl. ca. 9.00-15.00 
 
4: Bestyrelsens sammensætning i næste valgperiode 
Den nuværende bestyrelse sidder til starten af april 2018, når årsrapporten for 2017 er godkendt. En ny be-
styrelse skal udpeges efter de aktuelle vedtægter. Hvis fusionen mellem UCL og EAL bliver effektueret, vil 
en ændring af Middelfart Gymnasiums vedtægter komme på tale i anden halvdel af 2018. Skolen retter der-
for nu henvendelse til de udpegningsberettigede (SDU, UCL, EAL og Middelfart Kommune) mhp. udpegning.  
 
5: Prioritering af investeringer i skolens fysiske rammer 
Det blev besluttet at følge indstillingen fra skolens samarbejdsudvalg om at udskyde drøftelsen af en priori-
terede forslag til der er skabt et bedre beslutningsgrundlag for at afgøre, om det er realistisk at bygge en ny 
idrætshal. Et sådant grundlag kan foreligge til mødet i april 2018.  
 
6: Orientering om nye Studie- og ordensregler 
Rektor orienterede kort om bestyrelsens rolle i fastlæggelse af skolens studie- og ordensregler. Der indle-
des nu en proces med at revidere de eksisterende regler, således at de kommer i overensstemmelse med 
den nye bekendtgørelse på området. Fristen er udgangen af indeværende skoleår. 
 
7: Orientering om den nye model for elevtrivselsundersøgelser 
Ministeriet har fastlagt en obligatorisk spørgeramme og proces for undersøgelsen. Skolens kontaktudvalg 
mellem elevråd, pædagogisk råd og ledelsen arbejder nu på at gøre den nye undersøgelse nyttig til den un-
dersøgelse, som vi har gennemført hvert år de seneste mange år. Vores mål er at bruge undersøgelsens re-
sultater til en drøftelse i den enkelte klasse af elevernes trivsel. 
 
8: Fremlæggelse af skitseprojekt for et kunstværk på skolens forplads 
Rektor præsenterede det skitseprojekt, som skolen med støtte fra Statens Kunstfond har fået udarbejdet af 
billedkunstneren Søren Jensen. Bestyrelsen bakker op om at skolen forsøger at skaffe fondsstøtte til reali-
sering af projektet. 
 
9: Eventuelt 
 

Plan for kommende møder 
Dato Tidspunkt Indhold 
Fredag 2/3  Kl. 9.00-15.00 Strategi: afslutning på perioden 2015-18 og oplæg til 

næste strategiperiode 

Fredag 6/4 2018 12.00-15.30 Årsregnskab + overgang til ny bestyrelse 

Fredag 4/5 2018 12.00-15.00 Konstituering af den nye bestyrelse 
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Dato: 

 
_________________ ____________________  ___________________ 
Annette Schmidt Lena Busch Nielsen  Claus Hansen 
      
_________________ ____________________  ____________________ 
Martin Lyhne Hansen Kim Svaneborg Pedersen  Inge Lyshøj Thomassen 
 
_________________ ___________________  ____________________ 
Grete Berggren Asger Rabølle Nielsen  Sofie Kjærgaard 
 
________________      ____________________ 
Line Nørgaard Jensen    Christian Alnor, rektor  


