Til bestyrelsens medlemmer 27-09-2017

Til stede: Stig Wall-Gremstrup, Steen Jørgensen, Sten Markvorsen, Sigurd 1x, Olivia 1b, Karina Jørgensen,
Lise Rovsing, Jes Bygballe, Jan Sørensen, Peter Birch, Hans Andresen, Jørgen Rasmussen og Janni la Cour.
0. Velkommen til Peter Birch, nyt bestyrelsesmedlem
1. Godkendelse af dagsorden og evt. Tilføjelser. Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra mødet den 8.12.2016
• I henhold til forretningsorden §1, stk.4 er referatet godkendt, da der ikke er kommet indsigelser.
3. Orientering ved rektor
• Skriftligt notat. Det 5-årige forløb fortsætter, idet der er kommet ansøgninger til alle forløb, der
udbydes på Gentofte Gymnasierne. Gymnasiereform tager mere og mere form, og der er kommet
udkast til ny bekendtgørelse. Ændringerne er mindre end ved 2005-reformen. På GHG er vi i fuld
gang med reformimplementering, og der arbejdes godt i de nedsatte grupper. Vi gætter på, at
eleverne vil fordele sig nogenlunde, som de har gjort de sidste år, og vi tænker derfor ikke, at det vil
give beskæftigelsesproblemer for ansatte.
• Udviklingsforløb for ledergruppen
• Gymnasiereform 2017 - status
4. Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer
• Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer. Det blev vedtaget, at der hvert andet
år skal laves en evaluering af bestyrelsen. Næste gang er i 2018, idet vi havde en evaluering i 2016.
5. Uddannelsen
• Foreløbige søgetal 2017 og forventede ansættelser. Vi er for første gang i 5 år gået tilbage i søgetal.
Vi er gået frem i ansøgere fra Gentofte skoler og tilbage for skoler uden for området. Hvis man ser
på søgetal for vort område – fordelingsudvalget Nord - er der samlet set tale om en tilbagegang.
Ser man på området Centrum (København), er de gået frem i samlet antal ansøgere. Herefter
diskussion om eventuelle årsager til nedgang.
• Status indsatsområder 2016-17. Ingen kommentarer
6. Skolen
• Vedligeholdelsesarbejder. Vi har i sidste uge i den gamle fløj konstateret hul i taget. Rørføring er i
uorden. Vi ombygger naturvidenskabsfløj i sommerferien, så vi kan skabe bedre læringsmuligheder
for eleverne.
7. Økonomi
• Gennemgang af Årsrapport 2016, revideret budget 2017 samt prognose 2018-20. JAS gennemgik
årsrapport, og der er lavet ledelsesberetning. Revision har godkendt regnskab. Nøgletal viser
overskud. Samlet likviditet er på vej til at nå det mål, bestyrelsen har fastsat ved tidligere
bestyrelsesmøde. I forhold til målrapportering skal vi bibeholde de tal, der er angivet.
Aktiver/passiver stemmer. Pengestrømsanalyse er genopbygget, og denne tendens fortsætter i
2017. Egenkapital er nedskrevet. Realkreditlån er bundet op på renter. GHG er vært er for det
administrative fællesskab bestående af GHG, AG og ØG. JAS vil undersøge, om der evt. kan laves en

besparelse ift. revision fremover. Ingen bemærkninger til protokol. Bestyrelsen skal fremover tage
stilling til tjekliste (ca. 12 pkt., der bl.a. omhandler politikker, økonomi), som revisionen tidligere tog
sig af. Denne tjekliste er underskrevet af formanden. Næste år sørger vi for, at minimum to fra
bestyrelsen gennemser og underskriver denne tjekliste. JAS og JR sørger for at indkalde
bestyrelsesmedlemmer i god tiden inden. Der er lavet regnskabsinstruks, der skal underskrives af
bestyrelsen. JAS gennemgik budgetopfølgning. Man kan i denne se de afskrivninger, der er i de
kommende år. Dette er medvirkede til, at vi bedre kan følge vores likviditet. Vores estimat er blevet
bedre. Elevtal er i 2017/18 en del over 1000 elever i alt. Opskrivning af elever, fastholdelse
/optagelse af nye elever i 1g, 2g og 3g har styrket dette.
8. Eventuelt
• Diskussion om, hvad vi som skole kan gøre i forhold til flygtninge og Gentofte Kommune. På skolen
har vi siden august 2016 haft et samarbejde med Venligboerne i Gentofte. Vi har fået etableret et
udvalg bestående af elever og lærere, der tilbyder forskellige aktiviteter (ex. Lektiecafé) på skolen
efter skoletid, og der har ved skolens årlige idrætsdag været et særligt arrangement for flygtninge i
kommunen
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