Referat af Bestyrelsesmøde torsdag den 31. marts 2016
Deltagere:

Forhindret:

Berit Behbahani (BB), Lena Høgh Eichler (LHE), Margrethe Bastholm Bille (MBB), Anders Viksø-Nielsen
(AVN), Mogens Wang Brolin (MWB), Egil Hulgaard (EH), Siff Hansen (SHA), Lise Lester (LL), Carsten Gade
(CG), Søren Helstrup (SH), Karina Hoffmeyer (KHO), Lars Holm-Nielsen (LHN), elevrådsrepræsentant-GYM
Balthazar Hoffman (BMH) og elevrådsrepræsentant-GS Asger Andersen (AA)
Flemming Eismark

Gæst:

Revisor Søren Jensen

Referent:

Søren Helstrup (SH)

Agenda
0.

Bestyrelsens ½ time

1.

Godkendelse og
underskrivelse af referat
fra den 24. februar 2016
Elevrådsrepræsentanterne har
ordet
(mundtlig orientering)

2.

3.

Godkendelse af
regnskab 2015 v/revisor
Søren Jensen
(beslutning)

Gennemgang/diskussion

BMH: Det går fint i GYM. Storrådsmøde 1.4 hvor
nye formænd vælges. Tilbageværende punkt er
revision af retningslinjer for skriftligt arbejde.
Ellers ikke sket meget siden sidst.
AA: Ikke sket nyt siden sidst i GS heller. Ny
formand er Bertil 8b. AA vil lave reklame for
elevtelefonen – en rådgivningstjeneste for
elever.
BB: oplever I sexvideoer mv
BMH: der tales om det, men ikke yderligere
kendskab.
Søren Jensen (SJ): Ros for layout og
læseværdighed i årsrapport. Herefter
gennemgang. Meget pæn konklusion!
BB: bestyrelsen roser årsrapporten meget.
LHE: Den bør distribueres til alle forældre.
SJ: i nøgletal fremhæves det nødvendige
overskud samt stigende egenkapital.
Pengestrømme også klart forbedret.
Likviditet er steget betydeligt, hvilket er godt.
Pæn og tilstrækkelig soliditet.
Pæn vækst i elevtal i GYM.

Aktion & beslutning

Ansvar/Tid

Godkendt og underskrevet af
alle tilstedeværende
bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen

Bestyrelsen godkender
regnskabet 2015.

Bestyrelsen

Bestyrelsen bemyndiger Lars
Holm Nielsen til at lave
elektronisk indberetning til
undervisningsministeriet.

LHN

Bestyrelsen pålægger
endvidere Lars Holm Nielsen
at finde skabelon vedr

LHN/BB

4.

Økonomi v/Lars
(mundtlig orientering)

Sunde regnskabsprincipper
Samlet overskud knap 1½ mio
Likviditet forbedret med 1,7 mio
Bestyrelsen takker for god gennemgang
MWB: Har vi gjort det nødvendige ift at spare op.
SJ: Ja, men det er altid en prioritering. Men godt
at vi er rustet til kommende års svære tider.
Herefter gennemgang af revisionsprotokollatet.
Revisor har ingen forbehold og der er ingen
kritiske bemærkninger og væsentlige
anbefalinger.
LHN: Vi er ved at lave et notat til bestyrelsen om
lønforholdene, jf afsnit 2.2.4
MWB spørger til SWAP´en.
SJ: den har udviklet sig positivt i 15, men den er
dyr at komme ud af i utide. Det bør følges nøje
om det kan betale sig.
Ros for at ramme så tæt med budgettet (283t).
Stort fald i statstilskud pr elev – 1500 pr elev
siden 2013. Nødvendigt at tilpasse udgifter hertil
– et opmærksomhedspunkt!
MWB: Er der eksempler på skoler der finder
andre måder at tjene penge på?
SJ: primært i form af gaver og fonde. Ellers
udvikling af undervisning.
LL: mulighed for at tjene penge via ministerielle
udviklingsprojekter
BB: Vi har talt med kommunen om at udvikle
tilbud, som vi kan tjene på og samarbejde med
erhvervsuddannelser.
LL: skoler samarbejder med andre om ITsystemer
SJ, forts: positiv udvikling i
nettoomsætningsformue, men over de seneste
to år stadig negativ.
BB: Stor ros til revisor, både for ros og gode råd.
Giver tryghed.
MWB: ros til ledelsen.
LHN: ikke de store afvigelser ift budget. Kold
vinter så vi har brugt mere varme end forventet,

revisionsprotokollen, som
underskrives af formanden og
indsendes til ministeriet.

Redegørelsen taget til
efterretning

5.

Planlægning af
generalforsamling
(mundtlig drøftelse)

men pga lave oliepriser er vi økonomisk foran på
varmeudgifter. Vi er kommet bagud på likviditet
pga afvigelser i leverandørgæld, men den er
altid vanskelig at styre. Vi forventer det stemmer
31.12
LHE spørger til overforbrug af vikarer og
langtidssyge.
LHN: primært pga to langtidssyge i GS.
LHE: kan vi gøre noget ift forbrug af farvekopier?
Fx standardindstille alle pc til sort-hvid print.
LHN: Vi har gjort, hvad vi kan ift
standardindstillinger, men vi følger med i
forbruget.
BB: 18. april. KHO er dirigent. Der er atter
storrådsmøde umiddelbart inden fra 17.00 18.00 på lærerværelset. Alle
bestyrelsesmedlemmer er velkomne, CG og BB
deltager.
Generalforsamling fra kl 19.
LHN: Der skal (gen)vælges tilsynsførende. Pt
Otto Strange Møller, rektor på Ingrid Jespersens
Gymnasieskole.
CG: Han er god til at stille spørgsmål til os i
ledelsen. Alternativet er selvevaluering som er
arbejdskrævende. Otto koster ca 20.000
AA: Hvor mange deltager i Generalforsamlingen
og hvordan kommer det ud? Det er jo et vigtigt
forum.
BB: blandet hvor mange der kommer. Vi skriver
via intra, ludus, mail og hjemmeside.
LHN: invitationer til GYM-forældre sendes ud pr
mail? BB: Ja
LHE: opfordrer til at regnskab sendes med, bare
som link.
MWB: Har vi strategi for at få alle
emailadresser?
LHN: Nej, pga afhængighed af optagelse.dk
MWB: Vi bør gøre en ekstra indsats.

Bestyrelsen beslutter, at
invitationer til
generalforsamlingen ikke
udsendes pr post, men kun via
mail og på hjemmesiden.

Ledelsen/
LHN

BB: Input til generalforsamlingens dagsorden
sendes til BB senest mandag 4. april kl 12.00
MBB og AVN stiller op igen.
Vi skal finde to nye suppleanter, da Nicolai og
Karina ikke stiller op. BB har muligvis et par
kandidater, men alle der kender nogle, der vil
opfordres til at prikke dem. Seneste frist er 8
dage inden generalforsamlingen.
6.

Opfølgning på
professionel kapital
(undersøgelse af
arbejdsmiljø)
(mundtlig orientering)

CG: orienterede om undersøgelsen af
professionel kapital, som vi gennemførte efter
2015. Den er ny ift til de MTU vi har gennemført
tidligere. Undersøgelsen benchmaker med andre
offentlige arbejdspladser på udvalgte områder,
herunder gymnasier. Bygger på
socialkonstruktionistisk tankegang, hvor vi er
hinandens arbejdsmiljø.
Afgørende er det, at man som institution selv
vurderer, at de ”scorer”, vi opnår er et problem
for os.
Vi har gennemgået resultaterne i SU og på
møder i GS, GYM og TAP. Vi mangler SFO.
Medarbejdere er blevet bedt om at udpege, på
hvilke områder vi ønsker at se forandringer.
Arbejdet foregår i SU (næste møde 7.4).
Vi forsøger at få fokus på, hvad der skal til for at
skabe forandringer.
LHE: godt og vigtigt, at vi er vendt tilbage til
medarbejdere for at høre deres input.
LL: der var også et stort ønske om bedre
kommunikation. En generel følelse.
CG: det er blevet synligt for alle, at
arbejdsmiljøet skaber vi alle i fællesskab.

7.

Mulighed for
modtageklasse på MKS
(mundtlig drøftelse)

BB: punktet er på efter mødet med byrådet, hvor
det kom op som forslag.
Delte meninger i bestyrelsen, men generelt
positive. Men vil gerne vide mere.
CG: Vi er også positive, men der er ting, vi skal
have afklaret. Vi vil gerne have et samarbejde

Bestyrelsen ønsker at ledelsen Ledelsen/
gør en ekstra indsats for at
MWB
indhente alle
gymnasieforældres
emailadresser på en nem
måde. MWB bidrager med
ideer til hvorledes dette kan
gøres.

Bestyrelsen beslutter at
ledelsen har mandat til at
fortsætte drøftelser med
kommunen om hvad vi kan
tilbyde.

Ledelsen/CG

med kommunen. Vi vil gerne have
tilkendegivelse fra bestyrelsen om vi skal gå
videre.
EH: MKS har en styrke som privat aktør i forhold
til det offentlige. Der er en opfattelse i
kommunen, at MKS kan løfte opgaven og hjælpe
kommunen.
MWB: Det er en mulighed for penge og
markedsføring og vi kan jo vælge hvad vi vil
gøre.
KHO: en undersøgelse i Folkeskolen viser at det
bedste tilbud er der, hvor børnene hurtigt
kommer ud i den klasse, de skal gå i – er vi
villige til at inkludere dem eller skal de sparkes
ud, når de er klar?
8.

Dato og tema for
bestyrelseskonference
efter sommerferien
(mundtlig drøftelse)

BB: bedst at holde bestyrelsesmøde i august og
så konference i september. Der efterspørges
ideer til tema, gerne der peger ud over
bestyrelsen.
MWB: Nye forretningsområder i stedet for
effektiviseringer?
SHA: kommunikation udadtil?
AVN: Campus?
MBB: alumneorganisation og fundraising
LHE: Vigtigt med åbne dialog, hvor ledelsen er
med.
Tema og dato fastlægges på næste møde.

På næste møde aftales det
kommende års møder,
herunder dato for konferencen

9.

Ledelsens redegørelse
v/Carsten
(skriftlig orientering)
Meddelelser/Eventuelt

BB: Flemmings dødsfald har påvirket eleverne
meget.
Ros til talentcamp.
BB: meget givende møde med de kommunale
politikere som blev afholdt på MKS den 29.
februar.
EH: ja, det var en god debat.
LHE: vigtigt at vi kommer ind i cyklus med
møderne med skoler og bestyrelsen.

Bestyrelsen tager
redegørelsen til efterretning.

10.

BB skriver til Henrik Poulsen

BB

EH: Vi får mere ud af dette arrangement fordi
hele bestyrelsen/ledelsen er med og hele
byrådet er inviteret.
MWB: foreslår at vi inviterer hver andet år,
henholdsvis et stort og et lille møde
LHE: efterspørger at PHA sender links eller
lignende ud til bestyrelsen, når vi er i medierne,
så vi ikke misser debatter eller andre relevante
nyheder. Han skal ikke klippe-klistre, highlighte
eller lignende.
MWB: uenig. Vi bør i fællesskab lægge materiale
ind, der er relevant.
BB: PHA bør ikke tygge alt muligt igennem, men
han er bedt om at sende til BB, når der er noget
hun bør vide. Vi er nok ikke pt der, hvor vi kan
dele alt muligt sammen.
AA: Hvorfor har I ikke bare en
messengergruppe?
BB: Vi må finde en løsning. Alle kommer med
ideer og PHA høres, hvad han kan bidrage med.

MBB tilbyder rådgivning om søvnløshed og
stress.
Generalforsamling: mandag den 18. april 2016.
Næste bestyrelsesmøde: mandag d. 30. maj 2016 Kl. 17.00

Bestyrelsen ønsker at der
findes en løsning på, hvordan
man holder hinanden
orienteret. Det bliver taget op
som punkt på næste
bestyrelsesmøde.

CG/BB

