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Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 26. marts 2014
Tilstede: Birger Jensen (BI), Margit Christiansen (MC), Susanne Arends (SA), Svend Nyboe
Andersen (SNA), Margit Eriksen (ME), Lene Jensen (LJ), Søren Weensgaard (SW), Martin Fotel
(MF), Tea, Inge Olsen og revisorerne.
Afbud: Hanne Brøndel, Sven Bækgaard, Frida
Punkt 1– Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport 2013
MC: Det er glædeligt, at vi i økonomiske henseende har klaret 2013 med et pænt overskud, nu hvor
denne bestyrelsen går af.
Årsrapporten gennemgået af revisor.
Revisionsprotokollat til årsrapport 2013.
Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapport og revisionsprotokollat. Årets resultat blev 448.968
kr. og bemyndiger SA til indberetning og signering af årsrapport.

Punkt 2– Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
Punkt 3 – Meddelelser
a) BI: 39 stx, 27 hf, 63 kostelever. Det er sammenligneligt med sidste år.
b) Der starter formodentlig 2 EUX-klasser til næste år, både en med landbrug og en med
dyrepassere.
c) Der er 12 tilmeldte. Vi ved endnu ikke, om det bliver sat i gang.
MF: Lærerne har valgt Aida som tillidsrepræsentant og Ditte som suppleant.
LJ: Jeg afløses af Ivan Lilleng her i bestyrelsen.
Punkt 3 – Implementering af ny overenskomst for lærerne
IO orienterede. MF bekræftede, at lærerne var tilfredse med den måde OK-13 var blevet
implementeret på.

Punkt 5 – Ny bestyrelse – herunder punkter til overdragelse til den nye bestyrelse.
Gennem grundtonen i skolens arbejde søger vi at minde om, at den oprindeligt er udgået fra en folkehøjskole.

Nyudnævnte bestyrelsesmedlemmer er:
Høng Gymnasiums venner:
Høng Samfundet:
Kalundborg Kommune:
Medarbejderrepræsentanter:
Elever:

Søren Weensgaard og Ingvar Jensen
Ivan Lilleng
Hanne Brøndel
Aida Haljeta og Susanne Arends
Tea og en ny elev

MC:
1) Vi overdrager en stabil økonomi. Det giver nogle muligheder for den nye bestyrelse til at foretage
investeringer.
2) Vi overdrager bygninger, som er vedligeholdt (næsten) efter en vedligeholdelsesplan.
3) Vi har været engageret i skolens liv f.eks. strategimøde, et tiltag, som burde tages op. Vi har
ligeledes bakket op om diverse initiativer ex. 10. klasse og EUX.
Punkt 6 – Eventuelt
Lene Jensen siger tak for 11 år i bestyrelsen. Der er godt nok sket meget.
SA omdelte en balance for 28/2-14
BI takkede bestyrelsens medlemmer for et engageret arbejde.
Formanden takkede bestyrelsen for et ihærdigt arbejde og godt samarbejde

Referent: Inge Olsen
Referat er godkendt af: Margit Christiansen, Susanne Arends, Svend Nyboe Andersen, Margit
Eriksen, Lene Jensen, Søren Weensgaard, Martin Fotel, Tea.

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

