Høng 22/3 2021

Referat til bestyrelsesmøde mandag 22/3 2021 kl. 17.45 på Teams
Tilstede: Lone Varming, Morten Olesen, Susanne Arends, Lasse Olsen, Søren Weensgård, Peter
Brandt, Karl-Åge Poulsen, Anders Mikkelsen, Ivan Lilleng, Rikke Larsen (ref), Asta Müller (elevrep),
Steffen Bagger (elevrep).
Afbud: Frank Keinicke
1. Godkendelse af dagsorden
(revisor deltager under pkt. 2 og 3, men kan ikke deltage fra mødestart, så efter pkt. 1
fortsætter mødet med pkt. 4 etc. indtil revisor ankommer)
2. Årsregnskab 2020, bilag eftersendes (SA)
Gennemgang af årsrapport af 2020.
Der er et overskud på 78.937 kroner for året.
Lasse pointerer at overskuddet ikke har været gratis, lærerne har været på hårdt arbejde.
Morten kvitterer for, at det er lærernes fortjeneste at regnskabet er så fint.
Bestyrelsen ser med tilfredshed på det positive resultat for året.
Vedr. revisionsprotokollatet: Revisoren fremhæver punkt fire og fem hvor der er en blank
påtegning. I forhold til punkt 6-8; Skolens økonomi var negativ i 2019, men har vendt
driften til et positivt resultat.
Bestyrelsen bemyndiger Susanne og PWC til at indberette regnskabet i XBRLformat.
Regnskabet sendes til bestyrelsen til underskrift i Penneo.
Susanne gennemgår regnskabsinstruksen med tilhørende bilag, der er ingen
bemærkninger.
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3. Salg af Vestre Fuglsangsvej 3 (MO)
Huset kan ikke bruges til kostelever pga. tinglysningen og der er mange udgifter forbundet
med at eje den. Derfor stilles forslaget om at sælge ejendommen. Bestyrelsen er enige om
at Morten bemyndiges til at kontakte en ejendomsmægler mhp. salg. Lone godkender et
evt. salg på vegne af bestyrelsen.
4. Referatet genbesøgt (LV)
Lone oplister kort punkterne fra sidste møde.
5. Det nye elevrådsformandsskab præsenterer sig kort (Steffen og Asta)
Steffen fortæller lidt om hvorfor han har stillet op som formand for elevrådet.
6. Meddelelser fra formanden (LV)
Lone deltager i gymnasieskolernes bestyrelsesforenings møder.
Lone og Morten er i gang med at arrangere årets grundlovsmøde.
7. Meddelelser fra rektor (MO)
I øjeblikket arbejder vi med den forsigtige genåbning. Der er gang i en hel del
renoveringsarbejde på skolen. Planlægning af næste skoleår. Ansættelse af skolepsykolog
og matematiklæreren. Gennemførsel af MTU. Dagligt arbejde med medarbejdertrivsel og
elevtrivsel under nedlukning.
Solcelleanlægget kører rigtig fint. (MO)
Podere fra FALCK (PB). På ungdomsuddannelserne skal eleverne selvtestes under
supervision. (MO)
Skolepsykolog (PB). Der er behov for en skolepsykolog i de tilfælde hvor studievejleder og
mentor ikke rækker til. (MO)
Elevrådsformandskabet udtaler støtte til ansættelsen af en skolepsykolog.
8. Andre meddelelser (alle)
Kommunalvalg (RL)
Anlæggelse af sti langs Valhal og oprettelse af miljøråd, kommunalvalg (Steffen)
Ros for personalepleje under nedlukningen.
9. Elevtal og status for ansøgere til skoleåret 2021/22 (RL)
STX/HF/kost:32/39/53, lidt flere end dato sidste år.
Nuværende elevtal 199.
Aftale om kombinationsforløb med FGU.

Høng Gymnasium og HF
Hovedgaden 2
4270 Høng
hoeng.gymnasium@hoeng-gymhf.dk
58852636

Rektor
Morten Olesen
mo@hoeng-gymhf.dk
50508389

10. Budgetopfølgning 2021 (bilag eftersendes) (SA)
Regnskabsmæssigt er vi foran pr 28. feb.
11. Orientering om personalepolitik (bilag eftersendes) (MO)
Morten giver en orientering om politikken.
12. Evt.
Morten fortæller at skolen har ændret modullængde.
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