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Referat fra
bestyrelsesmødet for Høng Gymnasium og HF
d. 30. august 2022, 17.00-20.00.
Til stede: Lone Varming, Karl Åge Poulsen. Peter Brandt, Peter Joensen,
Søren Vang Fischer, Ivan Lilleng, Lasse Olsen, Susanne Jensen, Steffen Bagger, Rikke L. Larsen
Fraværende: Anders Mikkelsen, Alex Boe Müller

1. Godkendelse af dagsorden
1.1. Dagsorden godkendt
2. Referat fra juni 2022 genbesøgt
2.1. Ingen kommentarer
3. Meddelelser fra formanden
3.1. En del fra bestyrelsen tager på Kursus på mandag.
4. Meddelelser fra konstitueret rektor
4.1. Folkemøde i lørdags, hvor Rikke deltog omkring dannelse. Det var velbesøgt.
4.2. Studieturen må gerne være med fly og den næste bliver til Manchester.
4.3. Karakterfokus, der er især fokus på matematik. Besluttet at få besøg af en af
matematiklærerne næste gang for at informere om hvad der sker.
4.4. Alle elever betaler forud for ekskursioner, vi bestræber os på at informere eleverne
tidligere.
4.5. Der er aftale om brobygning med Allikelund 10 klasse.
4.6. Informerede om møde: Udviklings dag med Kalundborgs Erhvervsråd – de er i gang med
forskellige projekter i Høng by.

Høng Gymnasium og HF

Hovedgaden 2, 4270 Høng, 58852636
hoeng.gymnasium@hoeng-gymhf.dk

Gennem grundtonen i skolens arbejde søger vi at minde om,
at den oprindelig er udsprunget af folkehøjskolen.
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4.7. En af vores tidligere lærer er død og vi er tilgodeset i testamentet.
4.8. Vi har pt 212 elever.

5. Meddelelser fra regnskabsansvarlig
5.1. Halvårsregnskab er gennemgået og godkendt, prognose er lavet og gennemgået. Og det ser
ud til at vi kommer godt ud af året.
5.2. Likviditeten er god.
5.3. Informeret om at Investeringsramme er indsendt. Gennemgået med Lone 11.8.22
5.4. Bestyrelsen er godt tilfredse med Rikke og Susannes indsats med budget og regnskab.
6. Øvrige meddelelser Medarbejder- / Elevrepræsentant
6.1. Susanne Jensen er valgt som medarbejderrepræsentant.
6.2. Lærling på kontoret og i køkkenet.
6.3. Steffen fortalte om elevrådsrekruttering. På fredag er der møde for at konstituere.
7. Vedligeholdelsesplan
7.1. Planen er forelagt og der besluttes at vi fortsætter planen. Større planer forelægges
beslyrelsen.
7.2. Energi og indeklima skal være et fokuspunkt.
8. Samarbejdsaftale med Frejaskolen og Høng Landbrugsskole
8.1. Der er aftale med Frejaskolen. De er her hver fredag. Rikke videregiver en tak fra
Frejaskolen for opbakning i deres tilsynsforløb.
8.2. Vi har lavet en ny aftale med Høng Landbrugsskole.
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9. Alkoholpolitik
9.1. Alkoholpolitikken drøftes. Udkast er lavet og det skal til høring i Elevrådet og i SU.
Bestyrelsen er enig i den balance der er lagt op til.
10. Ansættelse af ny rektor
10.1.

Ansættelsesudvalget indstiller Lise Houkjær som ny rektor. Bestyrelsen godkender

indstillingen.
11. Eventuelt
11.1.

Peter Brandt fortæller at Høng Gymnasium, Høng Efterskole, Høng Skole og Høng

Privatskole har været til møde med Headspace om afdeling i Høng. Pt er de på det gamle
rådhus.
11.2.

Rikke siger tak for godt samarbejde i den periode hvor hun har været konstitueret

rektor. Bestyrelsen siger tak for godt arbejde, det har været en stor og god indsats i en
vanskelig tid.
12. Godkendelse af referat
12.1.

Referat godkendt

Næste møder er d.
4. november 2022 kl. 15.35
5. december 2022 kl. 17.30
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