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Referat af virtuelt bestyrelsesmøde 26/3 2020   
Deltagere: Annette Schmidt, Asger Rabølle Nielsen, Inge Lyshøj Thomassen, Lena Busch Nielsen, Kim Svane-

borg Pedersen, Jonas Thomhav, Morten Henriksen, Christian Welling 

Afbud: Claus Hansen, Grete Berggren 

Revisor Helle Lorenzen deltog i behandlingen af punkt 2 ”Årsrapporten 2019” 

Mødet blev som følge af Corona-restriktionerne afholdt som et virtuelt møde over Microsoft Teams.  

 

Formanden bød velkommen til den utraditionelle mødeform, som er nødvendig på grund af restriktionerne 

som følge af Corona-epidemien. Formanden bød også velkommen til Morten Henriksen, som indtræder i 

bestyrelsen i stedet for Martin Lyhne Hansen. Morten overtager også stemmeretten for personalet.  

 

1: Godkendelse af referat. Referat af mødet 11/12 2019 blev godkendt. Underskrifterne må vente til det er 

muligt at mødes fysisk igen 

 

2: Årsrapporten 2019 

Revisor Helle Lorenzen gennemgik årsrapporten og Revisionsprotokollatet og nævnte i den forbindelse, at 

hun vil anbefale bestyrelsen, at der vedtages en finansiel strategi for skolen.  

Rektor kommenterede årets resultat, som var ca. 600.000 kr. højere end forventet. Den væsentligste æn-

dring er, at en afskrivning af indkøbt IT-udstyr (access-points) ikke kan straks-afskrives. Fordelingen af af-

skrivningen over 3 år skubber 2/3 af udgiftsposten til de næste 2 år. Men det ændrer intet ved at skolen har 

haft hele udgiften i 2019.  

Til likviditeten, der ved årets udgang var noget højere end forudset (ca. 11,4 mio. kr.) var der at bemærke, 

at Undervisningsministeriet ikke havde lavet en forventet justering til årsskriftet på ca. 4 mio. kr. Den reelle 

likviditet er som ventet omkring 7 mio. kr. og forventes at være tilstrækkelig til den normale drift og til en 

indbetaling af indefrosne feriepenge. Revisor var enig i disse bemærkninger.  

Morten Henriksen fortalte, at der efter hans opfattelse er behov for mere information om skolens økonomi, 

for at lærerne kan forstå, hvorfor det har været nødvendigt til opgavefordelingen i 2020/21 at reducere læ-

rernes forberedelsesfaktor fra 2,45 til 2,3.  

Rektor bemærkede, at reduktionen i al væsentlighed var nødvendiggjort af det store fald i taxameterind-

tægter, som faldet i elevoptag i sommeren 2019 har medført (fra ca. 190 til 153 elever i 1g), sådan som det 

var beskrevet i bilaget til pkt. 3 (Ledelsens håndtering af besparelser). 

I forlængelse heraf drøftede bestyrelsen behovet for, at det er tydeligt for personalet, hvordan skolens bud-

getter og regnskab afspejler både de strategiske prioriteringer, der foretages, og de ydre økonomiske for-

udsætninger som følge af centrale besparelser og nedgang i elevtal.  

Det blev drøftet, hvordan skolens arbejde med kvalitet og strategi sikrer, at der ikke opleves en modsæt-

ning mellem strategiske prioriteringer og kvalitet i undervisningen. Det er nødvendigt at være opmærksom 

på, hvordan skolen kan høste nogle gevinster ved effektiviseringer af undervisningen, således at besparel-

serne ikke kun bliver opfattet som et kvalitetstab. Formanden konkluderede, at bestyrelsen fortsat har tillid 

til at skolen er i stand til at bevare den daglige kvalitet.  

Det blev aftalt, at bestyrelsen ved sit kommende møde igen drøfter skolens strategi og vurderer, om den er 

realistisk set i lyset af de økonomiske forudsætninger.  
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Bestyrelsen godkendte herefter årsrapporten og tog revisors blanke påtegning i revisionsprotokollen til ef-

terretning. Underskrift af årsrapport og protokol vil foregå når det igen er muligt at mødes fysisk.  

 

3: Budgetopfølgning 

Rektor gennemgik sammen med Inge Lyshøj Thomassen i Lis Hjæresens fravær kort budgetopfølgningen, 

som bygger på status pr. ultimo februar 2020. Med så kort en periode er der kun meget få ændringer ift det 

budget, som blev lagt i december 2019. Rektor bemærkede imidlertid, at afskrivningerne i 2020 vil være 

højere end i det vedtagne budget, da de under pkt. 2 omtalte access-points også belaster afskrivningen i 

2020 (og 2021). Så resultatet bliver mindre, men det er ikke udtryk for at forbruget er større end budgette-

ret.  

Der var ingen kommentarer til budgetopfølgningen derudover. 

Bilaget om skolens håndtering af besparelserne var blevet drøftet under pkt. 2 (Årsrapporten).  

 

4: Eventuelt.  

 Rektor orienterede kort om hvordan skolen gennemfører undervisningen virtuelt under skoleluk-

ningen. Elevrepræsentanterne Jonas Thomhav og Christian Welling supplerede og fortalte, at det 

ud fra deres oplevelse fungerede udmærket – under de givne omstændigheder.  

 Kim Svaneborg Pedersen bemærkede, at han fandt den virtuelle mødeform brugbar, og at han 

gerne i fremtiden ville kunne følge med i et bestyrelsesmøde på distancen, hvis mødet blev afholdt 

på et tidspunkt, hvor han ellers ville være bortrejst. Det ville fx være tilfældet i september.  

 

Dato Tidspunkt Indhold 

Fredag 29/5 2020 12.00-15.30 Strategiske indsatsområder  Aflyst 

Fredag 11/9 2020  12.00-15.30  

 

Referat: CA, 31/3 2020 

 

Dato: 

_________________ ____________________  ___________________ 

Annette Schmidt Lena Busch Nielsen  Claus Hansen 

      

_________________ ____________________  ____________________ 

Morten Henriksen  Kim Svaneborg Pedersen  Inge Lyshøj Thomassen 

 

_________________ ____________________  ____________________ 

Grete Berggren Asger Rabølle Nielsen  Christian Kongstad Welling 

 

________________   ____________________ 

Jonas Thomhav Christian Alnor, rektor  


