24. marts 2021
Referat fra bestyrelsesmøde den 22. marts 2021
Tilstede: Henrik Larsen, Jan Lagoni Jacobsen, Anette Nicolaisen, Ingelise Terkildsen, Ulla Tørnæs,
Annette Bruhn, Kasper Kjærsgaard, Nanna Marie Muhlig, Sune Ahrenkiel, Marianne Helms
Afbud fra: Isa Juel Larsen
Henrik Larsen bød Ulla Tørnæs velkommen som nyt medlem af bestyrelsen. Der var en kort
præsentationsrunde af alle deltagere.
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
Punkt 3 blev af hensyn til revisors deltagelse behandlet før punkt 2.
2. EG-status
Sune Ahrenkiel gennemgik status på EG, hvor der er tilfredshed med årets søgetal, som
ligger 30-40 elever over sidste år. Dog har der ikke været helt så meget søgning til stx, men
vi starter trods alt op med 6 nye stx-klasser, 4 hf-klasser, 1-2 HF3-klasser samt pre-IB og IB.
I forhold til genåbning af gymnasierne var det fantastisk at have elever tilbage i huset. Pga
SRP var det kun 2hf der var tilbage og desværre blev det en kort tilbagevenden, da vi
allerede pr. 18. marts fik påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed om at lukke ned igen
frem til og med 5. april grundet den megen smitte i nærområdet. Der har dog ikke været
smitte i huset på EG. Nu afventer vi genåbningsplanen den 23. marts.
Nanna oplyste, at elevrådet har ligget stille pga nedlukningen – dog er der fundet
kandidater til valget af næste års formandskab.
Selvom det er træls med nedlukning er det hendes fornemmelse at der blandt eleverne er
en OK stemning.
Sune oplyste, at EG har været med i konkurrencen Gymnasier4skrald, som vi vandt i år.
Kasper Kjærsgaard oplyste, at for undervisernes vedkommende trives ca. 10% rigtig godt,
80 % trives/får det til at fungere og de sidste 10% mistrives og er denne sidste gruppe, der
bruges en del tid på at tage sig af.

Annette Bruhn oplyste at for det administrative personales vedkommende er det gået fint i
forhold hjemmearbejde. Der har været fokus på at mødes jævnligt på Zoom ligesom der
har været arrangeret fælles gå-tur.
Rengøringspersonalet og kantinen har været helt hjemsendt, mens pedellerne har været i
huset og har bl.a. fået malet alle klasselokaler.
3. Årsregnskab 2020
Erik H. Pedersen gennemgik årsregnskabet for 2020, som grundet Covid-19-nedlukningen
har medført et større overskud end forventet.
Årsrapporten er igen i år med blank påtegning.
Han fremhævede, at skolen trods et elevfald på 12% har formået at reducere
omkostninger tilsvarende.
I forhold til det finansielle beredskab er en stor del af skolens egenkapital bundet i
bygningsmasse. Den kommende omlægning af lån og frigivelse af likviditet til at indbetale
den indefrosne feriepengeforpligtelse vurderes som fordelagtig, idet procentsatsen på
lånet er lavere end den forventede indeksering af feriepengeforpligtelsen, i fald den ikke
indbetales.
Likviditetsgraden vil som følge af lånet øges fra 49 til 68.
I forhold til protokollatet er der ingen anmærkninger og dermed ingen kritiske
bemærkninger til revisortjeklisten.
Erik nævnte, at bestyrelsen fra 1.7.212 skal have udarbejdet en skriftlig finansiel strategi.
STUK udsender en vejledning hertil i foråret 2021.
Henrik Larsen roste skolen for at have håndteret transformationen omkring tilpasning af
aktivitetsniveau og økonomi rigtig flot, så der nu er et godt fundament at arbejde videre
på.
Bestyrelsen godkendte årsregnskabet.
4. Bemyndigelse til at indberette regnskab på virk.dk
Anne Scharstein blev bemyndiget til at indberette regnskabet.
5. Budget 2021
Revideret budget blev fremlagt, hvor der er justeret for fald i taxameter grundet færre stxansøgere. Desuden er der foretaget justeringer som følge af nedlukningen, bl.a. ift
kantinedriften.

Det forventede resultat for 2021 forventes på nuværende tidspunkt at være ca. 60.000 kr.,
men meget kan ændre sig som følge af Covid-19.
I forbindelse med test af elever/ansatte skal der ansættes et antal supervisere, men
udgiften hertil vil skolen få kompenseret.
Bestyrelsen tog det reviderede budget til efterretning.
6. Fremtiden på EG
På baggrund af den lavere søgning på stx i år drøftede bestyrelsen forskellige scenariet for
fremtiden.
Der var enighed i bestyrelsen om, at det er vigtigt fortsat at have 6 stx-klasser for bl.a. at
kunne tilbyde den nødvendige faglighed og bredde i studieretninger.
Fremover er punktet fast punkt på dagsordenen på marts-møder.
7. Eventuelt
Henrik oplyste, at de har oplevet mange kvote 2-ansøgere i år og afventer nu ansøgertallet
til sommer. Anette supplerede med, at netop Kvote 2-ansøgninger efter erfaring på UC Syd
ofte ikke falder fra.
Henrik spurgte, hvad Corona-nedlukningen af betydet for bl.a. de elever der dimitterer til
sommer.
Nanna svarede at hun tror flere tager sabbatår for ikke at risikere at starte på studie med
fjernundervisning.
Henrik afsluttede mødet med at ønske alle en god påske.

Kommende mødedatoer:
Mandag den 21. juni 2021 kl. 16.15
Mandag den 27. september 2021 kl. 16.15
Mandag den 13. d december 2021 kl. 16.15
Mødet blev hævet kl. 17.45
Referent: Anne Scharstein

