
Bestyrelsesmøde d. 28. marts 2022 

Dato 28/3-2022 Mødetidspunkt 17.00-21.50 Mødested: Kantinen på MKS 

Mødetype Bestyrelsesmøde 

Mødeleder Torben Flagsø 

Referent Karin Piccini 

Deltagere Torben Flagsø (TF), Torben Samson (TS), Jesper Berring-Langberg (JL), Karina Hasselriis (KAHA), Martin Edens (MME), Troels 

Eriksen (TE), Muhammed Bektas (MBE), Carsten Gade (CG), Lis R. Lau (LRL), Anders L. Lassen (AL), Lars Holm-Nielsen 

(LHN), samt revisor Christian Dahlstrøm 

Afbud Maria Rasch (MR), Inken S. Christensen (IC) 

Fraværende Jonathan Jannik Larsen og Louise Refslund fra GYM elevråd 

1. Velkomst v. TF 

Diskussion Formanden bød velkommen, orienterede om at revisoren deltog fra kl. 18.30 og mindede om underskrifter på referat.  

Konklusioner/Beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Intet   

2. Online deltagelse på bestyrelsesmøder v. TF 

Diskussion 

 

 

Ud fra den fremsendte sagsfremstilling drøftede bestyrelsen, om der skal være mulighed for at deltage online på 

bestyrelsesmøderne eller om medlemmerne skal være fysisk til stede. 

Formandens grundholdning er, at medlemmer af en bestyrelse i en virksomhed af Kruses størrelse bør møde fysisk op. Desuden 

nævnte formanden, at personalemøder for skolens medarbejdere afholdes med fysisk deltagelse og det bør bestyrelsen afspejle.  

Herefter drøftede bestyrelsen emnet, bl.a. med input om at følge med tidens ånd og den vej, som samfundet omkring os bevæger 

sig, også i lyset af erfaring fra corona-tiden. 

Der fremkom forslag om, at hvis man deltager online, har man kun lytteret, ikke tale- og stemmeret. 

Der var enighed om oplægget At medlemmer undtagelsesvis og efter aftale med formandskabet kan deltage online på møder, hvor 

der så kun vil være lytteret, ikke tale- og stemmeret. Oplægget fremlægges til beslutning på næstkommende møde som et forsøg i 

det kommende bestyrelsesår, med evaluering inden sommerferien 2023. 

Såfremt det vedtages, revideres forretningsordenen for 2022-23 med den besluttede ordlyd for forsøget og en note om at referat 

ved online deltagelse underskrives med ”læst”. 

 



Konklusioner/beslutning Oplægget er et etårigt forsøg med online deltagelse på bestyrelsesmøder (undtagelsesvis og efter aftale), hvor man kun har 

lytteret og ikke tale-/stemmeret - beslutning træffes på næste ordinære bestyrelsesmøde.  

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Punkt på dagsorden og skr. oplæg KP Til mødet i maj 

3. Ledelsens redegørelse v. CG 

Diskussion Rektor præsenterede den fremsendte redegørelse fra ledelsen med enkelte nedslag og inviterede til spørgsmål.  

Den afviklede kantineundersøgelse viser en relativt god tilfredshed med udbuddet, men ønske om et mere vegetarisk/økologisk 

udbud. Ledelsen arbejder videre med ansættelse af en ny kantineleder, og ser bl.a. efter kompetencer til at imødekomme ønsker ne 

fra undersøgelsen. Håbet er at kunne ansætte en ny leder i løbet af maj måned. Der kigges desuden på muligheden for at tilbyde 

madordning, hvilket er drøftet med forældrerådet GS ift. pris/udbud. Desuden ses på muligheden for at tilknytte en forpagter som 

det er tilfældet på Zahles. 

Ledelsen har kontaktet kommunen for at tilbyde vores hjælp med at løfte kommunens store opgave ift. flygtninge fra Ukraine. CG 

holder møde med kommunen på fredag for at afklare skolens mulige bidrag. 

Der arbejdes med ansættelse af en ny inspektør i GS, hvor konsulenten i øjeblikket screener indkomne ansøgninger. Der afholdes 

samtaler i ugen op til påske. Det endelige valg af kandidat ligger i ansættelsesudvalget, bestyrelsen orienteres efterfølgende. 

Der arbejdes med skolens alkoholpolitik i lyset af de politiske drøftelser og lovforslag. Bestyrelsen opfordrer til at lytte til og 

lægge vægt på elevernes synspunkter, så skolen ikke bare løber samme vej som alle andre . Ledelsen er opmærksomme på dette. 

I DBU Skolepokalen har vores hold flot spillet sig videre til semifinalen. 

Optaget til 0.g er pt. 38 elever, hvilket vil betyde, at vi opretter de forventede 2 klasser. Mange kommer udefra, fordi vi netop 

tilbyder en høj faglighed i den gymnasieforberedende profil, hvilket er anderledes end andre 10. kl. tilbu d. Der skal fokus på at 

promovere os mere på folkeskolerne i Farum og Værløse – tages op på møde med kommunens skoleledere senere i denne uge.  

Bestyrelsen spurgte ind til idrætsundervisning i 0.g. Det er ikke en del af skemaet, fordi vi har fokus på det 

gymnasieforberedende og på fagligt løft i kernefagene. 

Bestyrelsen kvitterede for redegørelsen.  

Konklusioner/Beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Intet   

4. Elevrådsrepræsentanterne fra GYM har ordet   

Diskussion Ikke gennemført grundet fravær 

 



Konklusioner/Beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Intet   

5. Afholdelse af bestyrelsesseminar i september v. TF 

Diskussion Formanden bad om bestyrelsens holdning til at afholde seminar i september og efterlyste input fra medlemmerne. 

Bestyrelsen drøftede mulige emner til seminaret, bl.a. kriterier for optag på baggrund af den nye elevfordelingsmodel. AL tvi vler 

på, at der er nok konkret materiale til at det kan behandles i september. 

Der var enighed om at afholde bestyrelsesseminar i september. Et punkt til seminaret er Udviklingsplanen og medlemmerne 

opfordres desuden til at komme med emner, også hvis der ønskes et eksternt oplæg. 

Dato for seminaret fastlægges i planen over mødedatoer for det kommende skoleår. 

 

Konklusioner/Beslutning Der afholdes bestyrelsesseminar i september 2022 – emner aftales efterfølgende. 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Dato for afholdelse af seminar TF/CG/KP Inden mødet i maj 

6. Årsrapport og revisionsprotokol gennemgås v. revisor Christian Dahlstrøm (CD) 

Diskussion Revisor Christian Dahlstrøm præsenterede det fremsendte materiale , som er udarbejdet ud fra ministeriets paradigme, og 

inviterede til spørgsmål undervejs. 

CD nævnte, at påtegningen ikke fås meget pænere end den, MKS har. 

Årsrapporten indledes med en rigtig fin ledelsesberetning og der er obligatoriske emner, bl.a. skal der kommenteres på faglige 

resultater, hvilket ser flot ud. Meget fint med socialt regnskab og god beskrivelse at have med for at beskrive skolens socialt 

ansvar. 

CD konstaterer, at MKS lander på et rigtig pænt resultat og overskud, men der skal også bruges noget likviditet til hal-projektet. 

Nøgletalsoversigten viser udviklingen, hvor likviditeten falder lidt grundet nedskrivning af projekt og indbetaling af indefrosne 

feriemidler. CD kvitterede for at de indefrosne feriemidler er afviklet, så der ikke skal betales renter og administration undgås. 

Tallene viser, at MKS forvalter pengene på en ordentlig og fornuftig måde. 

Bestyrelsen spurgte til stigningen i tilgodehavende skolepenge. LHN svarede, at vi arbejder på at få nedbragt beløbet, som dog 

ikke er højt, når det ses i det store billede, men selvfølgelig en stigning ift. sidste år . 

Bestyrelsen spurgte ind til den juridisk-kritiske revision. CD svarede at Revisionsprotokollatet s. 762 viser den forholdsvis 

omfattende revision, hvor kravene er opstillet af ministeriet. 



Denne gang er der vedlagt to revisionsprotokollater. Revisionsprotokollatet af 28.03.2022 om revisionens formål, omfang og 

udførelse udarbejdes kun ca. hvert 4. år. CD opfordrer til, at dette uddeles til nye bestyrelsesmedlemmer til orientering. 

CD nævnte nye regler ift. whistleblowerordning, som bliver et krav. MKS skal have det inden 2023, hvor det bliver en del af 

revisors kontrol. Der ønskes en fælles ordning via foreningen, men vi har ikke hørt noget konkret endnu. 

Revisortjeklisten er så pæn som den kan være, der er ingen bemærkninger. 

Bestyrelsen stillede spørgsmål til forsikringsforholdene, som bør tages op igen, når det ikke er omfattet af revisionen. LHN 

svarede, at en forsikringsmægler årligt gennemgår skolens forsikringer, men at det godt kan gennemgås med bestyrelsen, hvis det 

ønskes. Bestyrelsen ønsker et overblik over forsikringsdækning og –priser. Det tilføjes i aktivitetsplanen, at LHN en gang årligt 

laver en oversigt og gennemgår skolens forsikringer for bestyrelsen på baggrund af mæglerens gennemsyn (dvs. på et møde i 

efteråret). 

Der aftaltes enkelt rettelser i dokumentet, hvorefter en revideret version lægges ud til medlemmerne i Teams med besked om at 

underskrive fysisk hos KP. 

 

Konklusioner/Beslutning Bestyrelsen godkender Årsrapport og revisionsprotokollat – og underskriver dokumenterne, når det er opdateret med de aftalte 

rettelser. 

Det vedtages, at bestyrelsen en gang årligt præsenteres for en gennemgang af skolens forsikringer.  

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Opdatering af Årsrapport ift. aftalte ændringer 

På årshjul: forsikringsgennemgang årligt (efterår) v. LHN 

LHN 

KP 

Snarest 

Snarest 

7. Årsregnskab 2021 godkendes og underskrives v. TF 

Diskussion Se ovenfor. 

Konklusioner/Beslutning Godkendt – og underskrives efter aftalte rettelser er indskrevet.  

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Underskrives fysisk efter opdatering af dokumenter LHN/KP Snarest 

8. Økonomi – månedsgennemgang v. LHN 

Diskussion LHN gennemgik det udsendte materiale – bestyrelsen stillede spørgsmål undervejs. 

Udgifter for el og varme kendes ikke for 2022 – på spørgsmål fra bestyrelsen forklarede LHN, at vi har et miks mellem fast pris 

og spotpris. Vores forbrug er stabilt, med pil nedad. 

Kantinedriften er ramt, bl.a. af sygdom og der opleves travlhed. Priserne på flere produkter er sat ned efter vinterferien, men det 

er for tidligt at sige noget om effekten af dette. 



Pt. er vi lidt foran budget, men det skyldes især gymnasiet, hvor tilskuddet falder skævt (efterår/forår). 

LHN påpegede, at tallene fra regnskabet 2021 skal justeres i den viste balance februar 2022, ligesom oversigten over KPI vises på 

skærmen for februar (meget lig de udsendte for januar 2022).  

Konklusioner/Beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Intet   

9. Status på elevoptag i gymnasiet, herunder HF 

Diskussion CG orienterede om status på gymnasiets optag pt. Efterfølgende drøftelse gennemført som lukket punkt med internt referat.  

 

Konklusioner/Beslutning - 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

- - - 

10. Forhåndsreservation af pladser i 0. kl. v. LRL 

Diskussion CG gav kort baggrund for punktet, hvorefter LRL præsenterede den nuværende procedure og herefter hendes bud på, hvordan det 

kan gribes an med forhåndsreservation af pladser. 

I partnerskabsaftalen er indskrevet, at vi skal hjælpe med at løfte elever i kommunen, som har sproglige vanskeligheder. Det er 

vigtigt, at det lige netop er børn med sproglige vanskeligheder (ikke ordblinde, men f.eks. manglende sprogstimulering), vi søger 

at hjælpe, for det er vi gode til. Vi kan ikke løfte på inklusionsområdet, for det er vores medarbejdere ikke uddannede til. Børn 

med sproglige vanskeligheder, udpeget via kommunens screening, peges i retning af MKS. Ud fra den udarbejdede 

sprogvurdering kan vores medarbejdere se, hvordan vi kan hjælpe det enkelte barn.  

Ledelsens holdning er, at vi skal tilbyde det – næste step er at definere konditionerne samt spørgsmålet om fripladssøgning. 

Bestyrelsen ønsker en ordentlig drøftelse, før der træffes en endelig beslutning. 

Emnet sættes på som beslutningspunkt på møde i august. 

 

Konklusioner/Beslutning Yderligere drøftelse og endelig beslutning på første bestyrelsesmøde efter sommerferien. 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Tilføjes på dagsorden KP Møde i august 

11. Seneste nyt om hal v. CG 



Diskussion CG orienterede om status på projektet, hvor vi har indsendt bemærkninger til kommunens købsaftale, og afventer svar. 

Efter et møde har vi modtaget tilbud fra arkitektfirmaet, som umiddelbart virker dyrt. Der afholdes snarligt møde med et andet 

firma, som har erfaring med tilsvarende projekt (afsluttes i 2022). 

Der har været afholdt møde i finansieringsudvalget, som udarbejder en finansiel strategi. Gruppen har aftalt, hvordan økonomien 

skal monitoreres. Efterfølgende afholdes møde med banken. TF minder om, at finansieringsudvalget skal komme tilbage med en 

maksimal byggesum – dette er udvalget opmærksom på. 

Konklusioner/Beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Intet   

12. Evt. og meddelelser 

Diskussion KAHA gjorde opmærksom på manglende opfølgning på udfordring med forældresamtykke – LHN følger op med svar snarest. 

Generalforsamling 2022 – TF meddelte, at MR genopstiller og at der er tilsagn fra en ny kandidat (navn følger). MME opstiller 

efter aftale som suppleant. 

Konklusioner/Beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Opfølgning på spørgsmål om forældresamtykke LHN Snarest 

Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 31. maj 2022 kl. 17.00 – der afholdes ekstraordinært møde den 6. april 2022 kl. 20.00 


