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Referat af bestyrelsesmøde 29/3 2017   
Til stede: Annette Schmidt, Asger Rabølle Nielsen, Lena Busch Nielsen, Inge Lyshøj Thomassen, Martin 
Lyhne Hansen, Kim Svaneborg Pedersen, Gustav Leth-Larsen, Claus Hansen, Grete Berggren 
Afbud: Sofie Kjærgaard.  
 
Før mødets start bød formanden velkommen til Grete Berggren, som er ny repræsentant for Middelfart 
Kommune i bestyrelsen. 
 
1: Godkendelse af referat   
Referatet af mødet 16/12 2016 blev godkendt og underskrevet.  
 
2: Gennemgang og underskrift af årsrapporten 2016 og revisionsprotokollat samt tjekliste 
Revisor Uffe B. Jensen (Ernst & Young) gennemgik årsregnskabet og revisionsprotokollatet. Bestyrelsen 
drøftede kort de to steder, hvor der er rejst en kommentar: tilsynssagen vedr. overskridelse af klasseloftet 
med 1 elev og usikkerheden ifm de verserende 2 voldgiftssager. Endelig orienterede rektor om at forhand-
lingerne mellem Macom (skolens administrationssystem Lectio) og STIL (ministeriets styrelse for IT) med 
stor sandsynlighed vil være afsluttet om kort tid, sådan at Lectio overholder de sikkerhedsstandarder, som 
er påkrævet.  
På anmodning fra Martin Lyhne Hansen blev det besluttet at drøfte anvendelsen af skolens midler ved et 
senere bestyrelsesmøde.  
Bestyrelsen kunne derefter tilslutte sig at den nye tjekliste blev udfyldt med krydser i alle linjerne i rubrik-
ken ”ingen bemærkninger”. Årsrapport og protokoller blev underskrevet.  
 
3: Budgetopfølgning  
Arne Tofterup fremlagde status for budgettet for pr. 1/3 2017. Han gjorde opmærksom på, at en evt. forsik-
ringssag ifm vandskaden på gymnastiksalene maksimalt kan koste skolen selvrisikoen på 1% af omsætnin-
gen, dvs. ca. 530.000 kr. Resten hæfter ministeriet for som følge af ordningen med selvforsikring. Rektor 
orienterede desuden om, at han havde aflyst videre projektering af solcelleanlæg, da de økonomiske over-
slag viser, at et anlæg ikke vil være økonomisk rentabelt inden for en rimelig tidshorisont. 
 
4: Drøftelse af nyt forsøg på at formulere en ”Grundfortælling” for gymnasiet. 
Bestyrelsen drøftede det fremlagte forslag og gav udtryk for tilslutning til den nye måde at lave sådan en 
”fortælling” på. Det blev besluttet, at ledelsen på baggrund af de kommentarer, der var fremkommet vil 
udarbejde den endelige udgave. En sådan kan med fordel suppleres med nogle udsagn fra tidligere elever 
(”testimonials”) som understøtter ”fortællingen”.  
 
5: Orientering om og drøftelse af samarbejde med Middelfart kommune 
Formanden præsenterede et oplæg til hvordan skolen kunne skrive sig ind i en (tænkt) kommunal strategi 
for ”Middelfart som uddannelses- og videnkommune”. Drøftelsen i bestyrelsen viste, at oplægget i høj grad 
rammer det ønske, som blev formuleret på strategiseminaret i efteråret 2016 om at formulere et oplæg til 
en ramme om samarbejdet mellem Middelfart Kommune og gymnasiet. Det blev aftalt, at formanden og 
rektor holder et møde med Middelfart kommune med henblik på at afsøge mulighederne for at få en sådan 



 

Referat af bestyrelsesmødet 29/3 2017 -  side 2 
 

samarbejdsramme realiseret, og at gymnasiet uanset udfaldet arbejder videre med at udvikle aktiviteterne 
og skabe synlighed om disse. På baggrund heraf får bestyrelsen et oplæg til den videre proces ved næste 
bestyrelsesmøde.  
 
6: Orientering om skolens arbejde med implementering af Gymnasiereformen 
Rektor gjorde kort rede for status for arbejdet med implementeringen af gymnasiereformen. Årets søgetal 
for Middelfart Gymnasium er stort set som sidste års. Der er på landsplan (og på Fyn) tale om en lille tilba-
gegang på stx og en lille fremgang på hf.  
 
7: Eventuelt 
Oversigten over sygedage i personalet i 2016 blev kort kommenteret. Martin Lyhne Hansen ønskede, at det 
fremover også fremgår hvor mange ansatte, der slet ikke har nogen sygedage. (Svar: Ud af i alt 81 ansatte i 
2016 (omfatter også kolleger, der er fratrådt i løbet af året og vikarer i korte perioder) havde 34 ansatte 0 
sygedage, 17 ansatte havde 1 sygedag og 9 ansatte havde 2 sygedage.)  
Formanden orienterede om en invitation fra Gymnasiernes Bestyrelsesforening til en konference 25/4 i Kø-
benhavn.  

Plan for kommende møder  
Dato Tidspunkt Indhold 
Mandag 12/6 2017 12.00-14.30 Status på arbejdet med strategi 2015-18 

Anvendelse af skolens midler til anlæg – konkret 
idrætshal? 

Fredag 15/9 2017 12.00-15.30  
 

Fredag 1/12 12.00-15.30 Budget for 2018 
 

Referat: 29/3 2017, CA.  

Underskrift af referatet af bestyrelsesmødet 29/3 2017 
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_________________ ____________________  ___________________ 
Annette Schmidt Lena Busch Nielsen  Claus Hansen 
Formand      Næstformand 
 
_________________ ____________________  ____________________ 
Martin Lyhne Hansen Kim Svaneborg Pedersen  Inge Lyshøj Thomassen 
 
_________________ ___________________  ____________________ 
Grete Berggren Asger Rabølle Nielsen  Sofie Kjærgaard 
 
________________      ____________________ 
Gustav Leth-Larsen    Christian Alnor 

(Rektor) 


