
 

 
 

30. marts 2022 
Referat fra bestyrelsesmøde den 28. marts 2022 

 
Tilstede: Henrik Larsen, Jan Lagoni, Anette Nicolaisen, Ulla Tørnæs, Annette Bruhn, Kasper 
Kjærsgaard, Rasmus Ditlefsen, Sune Ahrenkiel, Dan Støjer, Ingelise Terkildsen (deltog via Zoom) 
 
Afbud fra: Mikkel Dalhof Hartwich 
 
Jan Lagoni deltog i mødet fra kl. 16.35 i forbindelse med behandling af punkt 2. 
Anette Nicolaisen forlod mødet kl. 17.30 under behandling af punkt 8. 
 
Henrik Larsen indledte mødet med at byde velkommen til Rasmus Ditlefsen som ny 
elevrepræsentant. 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt.  
 

2. Årsregnskab 2021, herunder bestyrelsestjekliste og bestyrelsen stillingtagen, samt 
bemyndigelse til at indberette regnskab på virk.dk. 

 
Erik H. Pedersen fra Deloitte fremlagde årsrapport og protokollat for 2021, som er uden 
anmærkninger. 
 
Uddelt bilag blev gennemgået. 
 
På trods af faldende elevtal er det lykkedes at tilpasse omkostningerne til elevtallet. Der er 
en pæn budgetafvigelse som bl.a. skyldes en merindtægt ift ekstraordinære Covid-19-
tilskud samt en hensættelse til feriepengeforpligtelse på 746.000 kr. for meget. 
 
EG har i 2021 anvendt 3% mere på kerneydelsen undervisning end sammenlignelige 
gymnasier i 2020. Bygningsdrift ligger også højere, hvilket skyldes renoveringsprojekter. 
Skolens langfristede gæld er steget grundet optagelse af lån i 2021 til bl.a. betaling af 
indefrosne feriepenge til feriefonden. 
 
Likviditetsgraden er steget fra 49 til 114. 
 
Revisionsprotokollen er længere end den plejer, da STUK og Rigsrevisionen har tilføjet en 
række nye punkter, som revisor skal påse. Der er ingen kritiske bemærkninger til 
revisortjeklisten. 
 
Henrik Larsen takkede for en god gennemgang og roste skolen for et fint årsregnskab. 



 

 
 
 
Årsregnskab og revisionsprotokollat blev godkendt. 
 
Anne Scharstein blev bemyndiget til at indberette regnskab på virk.dk. 
 

3. Status på EG 
 
Sune Ahrenkiel orienterede om ansøgertal for det kommende skoleår, hvor vi har haft en 
fremgang på 30 elever på stx, så vi forventer at oprette 7 klasser. 
 
På IB er tallene nogenlunde status quo og HF3 optager vi 1 klasse. 
 
På HF2 er der lidt færre ansøgere end sidste år. Vi afventer optagelsesprøverne før det 
endeligt besluttes, om der oprettes 3 eller 4 klasser. 
 
Alt i alt er der tilfredshed med årets ansøgertal. 
 
Vi er i fuld gang md brobygning for 8. klasserne, hvor ca. 1200 elever kommer på besøg. 
Jan Lagoni fremhævede, at det i forbindelse med brobygning er væsentligt at italesætte 
vores bredde i oprettede studieretninger. 
 
Der blev afholdt en fantastisk gammel elevfest den 19. marts med 900 deltagere. Der er 
stor ros til de 53 af vores nuværende elever, som hjalp til med de praktiske opgaver på 
dagen. 
 
Sune Ahrenkiel var i uge 11 på Christiansborg til foretræde vedr. taxameter for HF3. Det gik 
fint, men der skal nok ikke forventes en øgning af det samlede taxameter for vores 
område, men kan vi få en lidt større andel til HF3, vil det være positivt. 
 
Vedr. elevfordeling har der været møde med UVM og møde i regionen senere denne uge. 
Det er ikke helt transparent, hvad der kommer til at ske. 
 

4. Budgetopfølgning 2022 
 
Der er ikke udarbejdet et endeligt revideret budget, da der fortsat er mange ubekendte ift 
det kommende skoleår. 
 
Når elevtallene ligger mere fast, herunder antallet af oprettede klasser og deraf følgende 
personaleudvidelser, udarbejdes et revideret budget til bestyrelsens godkendelse. 
 
Dog forventes der ikke væsentlig større ændringer i det forventede resultat for 2022 på 
trods af et større frafald end oprindeligt budgetteret på HF i 1 semester 2022. 
 



 

 
 

5. Opfølgning vedr. strategi 
 
Dan Støjer orienterede om arbejdet med strategien, hvor de 4 strategiske spor indgår i 
årets indsatsområder. 
 
Der er gennemført trivselsundersøgelse, hvor der scores lavt forhold til pres/bekymring. 
I den forbindelse er der er fokus på bedre koordinering af skriftlige afleveringer. 
Dog er det vigtigt at huske på at meget af pres/bekymringer ligger udenfor skolen. 
Karakterskalaen og karakterer generelt er en stress-faktor for mange elever – også i 
folkeskolen. 
 
Henrik Larsen spurgte ind til, om strategien er anvendelig i huset. 
 
Dan Støjer svarede, at den giver en retning i det vi laver og vi arbejder med hele tiden at 
blive bedre til at gøre opmærksom på strategien i alle skolens personalegrupper. 
 

6. Kommende udvalgsstruktur 
 
Den kommende udvalgsstruktur blev gennemgået, hvor FPU nedlægges og der i stedet 
nedsættes udvalg for de 3 uddannelser: HF, STX og IB med hver en koordinator og et 
koordinationsudvalg bestående af ledelsen og koordinatorerne. 
 
Stillingsopslag til koordinatorstillinger til HF og STX og SKU er opslået med ansøgningsfrist 
den 8. april og på PR-møde den 5. maj skal øvrige medlemmer vælges. 
 
Rasmus Ditlefsen spurgte ind til elevrepræsentation i Koordinationsudvalget – Sune 
Ahrenkiel vil tage det med. 
 

7. IT på EG i fremtiden 
 
Ledelsen har besluttet at indgå i IT-fællesskab med Herningsholm IT-center fra det 
kommende skoleår – dog med sparring allerede nu. 
 
I forhold til pædagogisk IT samarbejdes med en gymnasielærer på Vejen Gymnasium, der 
er certificeret i Microsoft 365. Der skal skabes en fælles platform – også i samarbejde med 
lokale superbrugere på skolen. 
 

8. Selvevalueringsrapport fra KSU 
 
Dan Støjer orienterede om selvevalueringsrapporten der skal laves hvert år og følge op på 
året der er gået. Den skal godkendes af bestyrelsen. 
 
De forskellige punkter i bilaget blev gennemgået – herunder KSU’s anbefalinger. 



 

 
 
 
Bestyrelsen drøftede karaktergennemsnit på stx og især på hf, hvor det er vigtigt have 
fokus på at løfte mellemgruppen. 
 
Bestyrelsen godkendte selvevalueringsrapporten. 
 

9. Eventuelt 
 
Ulla Tørnæs nævnte mulighed for samarbejde i forhold til styrkelse af tysk. Sune Ahrenkiel 
følger op. 
 
Henrik Larsen takkede Ingelise Terkildsen for samarbejdet i bestyrelsen. Det står en gave til 
hende på EG, som hun kan afhente ved lejlighed. 
 
 
Næste mødedato: mandag den 13. juni 2022 kl. 16.15 
 
 

Mødet blev hævet kl. 18.00 
 
Referent: Anne Scharstein  




