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Referat af bestyrelsesmøde 11/12 2019   
Til stede: Annette Schmidt, Asger Rabølle Nielsen, Inge Lyshøj Thomassen, Lena Busch Nielsen, Claus Han-
sen, Martin Lyhne Hansen, Grete Berggren, Christian Welling 
Afbud: Kim Svaneborg Pedersen, Jonas Thomhav 
Uddannelsesleder Lis Hjæresen deltog i behandlingen af punkt 2 og 3. 
 
Inden der blev taget hul på dagsordenen, ønskede formanden Martin Lyhne Hansen tillykke med det nye 
job på Rysensteen Gymnasium i København fra 1. januar. Martin udtræder derfor af bestyrelsen, og der vil 
blive afholdt nyvalg inden næste møde.  
 
1: Godkendelse af referat. Referat af mødet 20/9 2019 blev godkendt og underskrevet.  
 
2: Budgetopfølgning og renteporteføljen 
Arne Tofterup gennemgik den udsendte økonomistatus. Resultatet forventes at blive nogenlunde som for-
ventet, blandt andet fordi vi fik en forsikringserstatning på 317.000 kr. i starten af året. Status for den for-
ventede likviditet ved årsskiftet blev kort berørt. Med det forventede resultat vil likviditeten ved årsafslut-
ningen være meget tæt på niveauet ved udgangen af 2018. 
Claus Hansen havde ved det forrige møde spurgt til skolens realkreditlån. Arne Tofterup gennemgik det ma-
teriale, som vores rådgivere fra Danske Bank havde præsenteret ved et møde i oktober. Materialet viser, at 
en konvertering af de nuværende rente-swap-låne (ca. 30 mio. kr.) til et almindeligt 30-årigt kontantlån på 
kort sigt (10 år) vil give en samlet mindre ydelse på knap 1 mio. kr. Ved udløb af afdragsperioden på 30 år 
vil ydelserne imidlertid samlet set være ca. 4,5 mio. kr. højere end på de nuværende swaplån. Vurderingen 
var derfor, at det ikke er en god ide at indfri swaplånene. Den nuværende porteføljerente (rente + bidrag) 
er på 2,32%, mens den ved et nyt kontantlån ville være 1,68%. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning 
og tilsluttede sig konklusionen. 
 
3: Budget for 2020 
Indledningsvis blev der gjort rede for forudsætningerne for budgettet. Forventningen er, at vi til sommer 
kan optage 7 stx-klasser og 2 hf-klasser. Danmarks Statistiks og Region Syddanmarks prognoser forudsiger, 
at der vil være et stigende antal unge 16-årige i Middelfart kommune de næste år, men efter 2024 falder 
antallet ret kraftigt. Nedgangen i elevtal i 2019 havde imidlertid været dyr, og den manglende stx-klasse og 
det lave elevtal i de 6 klasser i 1g gør, at der ”mangler” ca. 1,7 mio. kr. om året frem til udgangen af 2022. 
Budgetforslaget indebærer, at kontoen for undervisningsløn skal beskæres så meget, at det bliver nødven-
digt at varsle afskedigelse af ca. 3 lærer-årsværk til udgangen af juni 2020. 
Martin Lyhne Hansen motiverede det brev fra lærerkollegiet, som han havde rundsendt til bestyrelsen in-
den mødet. I brevet bliver der opfordret til, at der i budgettet for 2020 opereres med et resultat på 0 i ste-
det for 462.000 kr. som foreslået. Derved burde man iflg. brevet kunne udskyde afskedigelsen af 1 medar-
bejder i 1 år.  
På Martin Lyhne Hansens anmodning kunne rektor bekræfte, at der med de kendte forudsætninger for ud-
viklingen af elevtallet frem til 2021 samt den forventede naturlige afgang må forventes ikke at være behov 
for yderligere afskedigelser i 2021.  
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Bestyrelsen besluttede at vedtage forslaget til budget for 2020 med den udtalelse, at bestyrelsen ser meget 
alvorligt på det faktum, at det medfører uansøgt afsked af faste medarbejdere. Martin Lyhne Hansen gjorde 
opmærksom på, at han ikke støtter beslutningen.  
Formanden bad ledelsen om at sikre, at forudsætningerne for vedtagelsen af budgettet og de deraf afledte 
konsekvenser bliver kommunikeret tydeligt ud til personalet.  
Afslutningsvis takkede formanden Arne Tofterup for samarbejdet, da han med udgangen af januar 2020 
fratræder sin stilling som økonomichef og går på efterløn. 
 
4: Beretning for 2019  
Beretningen udgør den selvevaluering og opfølgningsplan, som skolen hvert år skal lave som led i arbejdet 
med kvalitetsudvikling og resultatvurdering iht. Gymnasiebekendtgørelsens §§ 60 og 61. Men samtidig er 
beretningen også en statusrapport på arbejdet med de strategiske indsatsområder, som bestyrelsen har 
besluttet.  
Bestyrelsen drøftede først kvalitetsdelen. Der var gennemgående tilslutning til de anførte konklusioner og 
bud på opfølgninger, og bestyrelsen finder, at denne form er velegnet til at sætte mål for det kommende 
år.  
Under punktet ”rygning” var der en enighed om, at udbredelsen af snus er bekymrende, og bestyrelsen ser 
gerne en indsats på dette punkt. Martin Lyhne Hansen foreslog, at målet for nedbringelsen af antallet af 
daglige rygere blandt eleverne ikke sættes til 0, da det er urealistisk. Det vil være bedre at formulere det 
som ”så lille som muligt”.  
Efter en drøftelse af brugen af data på eksamensresultater blev konklusionen, at et godt mål for fremtiden 
vil være, at ledelsen og lærerne sammen er nysgerrige efter hvilken viden, disse data kan bidrage med i den 
pædagogiske udvikling af undervisningen.  
Drøftelsen af strategidelen blev kortere, men også i denne del fandt bestyrelsen, at formen er velegnet. Det 
blev besluttet, at bestyrelsen ved sit næste møde i marts samler op på, hvilke mål der kan sættes for det 
kommende års arbejde med indsatsområderne ud over den opfølgning, som oplægget indeholder.  
 
5: Eventuelt.  

• Drøftelsen af en plan for hvordan der kan skaffes midler til en udsmykning på skolens forplads i for-
længelse af jubilæet i 2020 blev udskudt, da Kim Svaneborg Pedersen ikke kunne deltage i mødet. 
Punktet blev udskudt til mødet i marts.  

• Ved mødet i marts er det også planen at drøfte håndteringen af den strategipulje, som er afsat i 
budgettet.  

• Dato for kommende møder:  
Dato Tidspunkt Indhold 
Torsdag 26/3 2020 12.00-15.30 Årsrapport + Mål for strategiske indsatsområder 

Fredag 29/5 2020 12.00-15.30  

 

Referat: CA, 11/12 2019 

Underskrifter – næste side 



 

Referat af bestyrelsesmødet 11/12 2019 
 -  side 3 

 

 

Underskrifter på referatet af bestyrelsesmødet 11-12-2019 

Dato: 

 
_________________ ____________________  ___________________ 
Annette Schmidt Lena Busch Nielsen  Claus Hansen 
      
_________________ ____________________  ____________________ 
Martin Lyhne Hansen Kim Svaneborg Pedersen  Inge Lyshøj Thomassen 
 
_________________ ____________________  ____________________ 
Grete Berggren Asger Rabølle Nielsen  Christian Kongstad Welling 
 
________________   ____________________ 
Jonas Thomhav Christian Alnor, rektor  
 
 
 


