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Høng d. 14. december 2016

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 12. december 2016.
Tilstede: Lene Jeppesen (LJ), Lone Varming (LV), Susanne Arends (SA), Ingvar Jensen (IJ), Ivan
Lilleng (IL), Søren Weensgaard (SW), Ditte Henriksø (DI), Inge Olsen (IO), Susanne Tellerup (ST)
Afbud: Johs. Frandsen, Mikkel Kock, Jarl Ejsing-Duun
Punkt 1 – Godkendelse af dagsorden
Dagsorden tilføjet et punkt om godkendelse af klasseloft. Dagsorden herefter godkendt.
Punkt 2 – Meddelelser
ST:
- Lisbeth Bagge har testamenteret 300.000 kr. til oprettelse af ”Hans Bagges Mindelegat”.
- Vi har afholdt julefest med lanciers. Det var et vellykket og velbesøgt arrangement.
- Vi har også haft åbent hus i kostafdelingen. Det var ikke særligt velbesøgt, men de, der var der, fik
en god oplevelse.
-Vi har netop gennemført en elevtrivselsundersøgelse. Vi har endnu ikke set resultaterne, men vi
kan kigge på den på næste bestyrelsesmøde.
- ST er med i en gruppe, der regionalt skal markedsføre det nye hf.
DI: Medarbejderne har haft nogle frustrationer i forhold til kompetenceudviklingsprojektet, men det
er mit indtryk, at det er ved at falde på plads.
Punkt 2a – Godkendelse af klasseloft
Rektor har orienteret om klasseloftet. Det holder sig indenfor rammerne, opgjort pr. 15. september.
Bestyrelsen godkendte klasseloftet.
Punkt 3 – Budget 2017
Budget gennemgået af SA.
SW: Vi overvejer at sælge Vestre Fuglsangsvej 3, selvom det vil tilføre skolen et regnskabsmæssigt
tab. Bestyrelsen godkendte budgettet, der udviser et underskud på 499.050 kr. Herudover gav
bestyrelsen mandat til at sælge Venstre Fuglsangsvej 3.

Gennem grundtonen i skolens arbejde søger vi at minde om, at den oprindeligt er udgået fra en folkehøjskole.

Punkt 4 – Regnskab
Regnskab kommenteret af SA. Bestyrelsen tog regnskabet til efterretning.
Punkt 5– Status gymnasiereform
5a) Vi har udbudt 8 studieretninger (stx) og 4 fagpakker (hf) på optagelse.dk. Loven bliver
formodentligt vedtaget i begyndelsen af det nye år. Vi har deltaget i kurser om hf og stx om
reformen. Lærerplanerne vedtages engang i foråret.
5b) ST orienterede om Selandias anmodning om udbudsret til hf.
Punkt 6 – Eventuelt
Næste møde 27/3-17. Det er vigtigt, at hele bestyrelsen kommer, da det er det møde, regnskabet
underskrives
Referatet er underskrevet: Lene Jeppesen, Lone Varming, Susanne Arends, Ingvar Jensen, Ivan
Lilleng, Søren Weensgaard, Ditte Henriksø.

Referent: Inge Olsen.
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