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Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 12. juni 2014
Tilstede: Birger Jensen (BI), Lene Jeppesen (LJ), Lone Varming (LV), Ivan Lilleng (IL), Ingvar
Jensen (IJ), Søren Weensgaard (SW), Aida Halejeta (AI), Susanne Arends (SA), Shkelqim Hajrizi,
Inge Olsen
Afbud: Hanne Brøndel, Johs. Nørregaard Frandsen, Tea Johansson
Punkt 1 – Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
Punkt 2– Bestyrelsen konstituerer sig
SW blev formand, LV blev næstformand
Punkt 3 – Meddelser
BI: Elevtallene for kommende 1. årselever er i øjeblikket stx: 47, hf: 33, EUX: 2 klasser, kostelever:
80
MH & ST har sagt deres stilling op. Vi har ansat nye dansklærere i stedet.
Årets grundlovsmøde blev trods vejret en succes. Det var vores nye sal også god til.
Der er dimission den 27/6-14. Vi dimitterer 112 studenter og hf’ere.
Den tidligere rektorbolig skal indrettes til lærer faciliteter. Der er ikke sat penge af til projektet, men
vi bliver nødt til at bruge lidt på at indrette det.
Vi har fået lavet en ny hjemmeside, som forhåbentlig vil give os et godt og tidsvarende ansigt
udadtil.
Vi har afholdt en filmaften, hvor mediefagsproduktionerne blev vist og den bedste præmieret med
en mini-oscar.
IL: Vi planlægger jubilæum lørdag den 1379-14, men det kniber lidt med at få specielt de nye
årgange til at engagere sig i dagen.
Punkt 4 – Indberetning af måltal
Bestyrelsen godkendte bilag vedr. måltal.

Punkt 5 – Økonomisk status
Gennem grundtonen i skolens arbejde søger vi at minde om, at den oprindeligt er udgået fra en folkehøjskole.

Endnu et bilag vedr. budgetopfølgning ”31.05.14” omdelt og kommenteret af SA. Vi er nu 80.000
kr. bagud i forhold til budgettet.
Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.
Punkt 6 – Forslag til mødedatoer
17.9, 10.11, 15.12, 3.2, 25.3, 7.5 & 18.6 blev vedtaget.
Punkt 7 – Eventuelt
Bestyrelsen ønskede alle dagsordener og referater sendt på mail.
SA fortalte om et projekt, hun har lavet i forbindelse med sin statonomuddannelse og omdelte en
folder, som tænkes udsendt til alle UU-vejledere. Bestyrelsen roste projektet.
Næste møde: 17. september 2014. LV melder afbud

Referent: Inge Olsen
Referat er godkendt af: Lene Jeppesen, Lone Varming, Ivan Lilleng, Ingvar Jensen, Søren
Weensgaard, Aida Halejeta, Susanne Arends, Shkelqim Hajrizi.
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