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Referat
Bestyrelsesmødet for Høng Gymnasium og HF
d. 15. juni 2022
Deltagere: Lone Varming, Karl-Åge Poulsen, Peter Brandt, Anders Mikkelsen, Peter Joensen,
Søren Vang Fischer, Lasse Olsen, Steffen Bagger, Rikke L. Larsen, Susanne Jensen
Afbud: Inger Brøgger, Ivan Lillen, Alex Boye Müller
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Konstituering af ny bestyrelse
Formand: Lone Varming, Næstformand: Karl-Åge Poulsen
Der gives vederlag til bestyrelsen efter gældende takster fra UVM
Bestyrelseskursus – mandag den 5.9 – Lone hører om kursus her i huset.
3. Referat fra marts, 2022 genbesøgt
Taget til efterretning uden kommentarer.
4. Meddelelser fra formanden
Ansættelsesudvalget har været i gang, men fandt ingen kandidater og der kommer et nyt opslag
Medlem til Høng Fonden er udpeget: Lone Varming
5. Meddelelser fra konstitueret rektor
Rikke fortalte at elevtallet for ansøgere til næste skoleår er 45 til stx og 43 til hf lige pt.
Årets skriftlige eksamen er ikke gået så godt, det betyder at vi højner det faglige næste skoleår
endnu mere end først besluttet.
Borde og stole på vej til klasseværelserne, skulle komme så det er klar til 1.8.22
Aftale med landbrugsskolen er klar til godkendelse.
Lokalaftale for lærerne for 1 år er klar til underskrift LO/RL

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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Udkantstilskud – der er kommet svar fra UVM, svaret sendes ud med referatet og drøftes via
mailhøring inden den 24.6.22.
6. Meddelelser fra regnskabsansvarlig
Susanne informerede om regnskab 1. kvt. 2022, Likviditet samt igangværende projekter.
Webportal til bestyrelsen annulleres.
Informerede om indefrosne feriepenge, hvad forfalder de næste 3 år. Der besluttes at der pt.
afregnes løbende.
El aftale blev drøftet og der besluttes at vi laver ny aftale med Norsk elkraft. Og vi vælger
fortsat grøn energi.
7. Øvrige meddelelser
LO-Lokal aftale var et stort ønske så Lasse er glad for aftalen.
SB-Elevrådet arbejder på ny struktur
8. Brev fra UVM – karakterniveau
Brevet blev drøftet. Vi lægger vægt på løfteevnen og accepterer demografien er et vilkår.
Bestyrelsen holdes orienteret omkring handleplan. Rikke drøfter de faglige resultater med de
implicerede faglærer og skitserede de forskellige muligheder.
9. Vedligeholdelsesplan
Der blev informeret om de foreløbige planer for ombygning og der besluttes at vi fortsætter
arbejdet med HS om renovering af Hovedbygningen Hovedgaden 2. Bestyrelsen får forlag når
de forelægger.
Det nuværende forslag til vedligeholdelsesplan sendes ud på mail til bestyrelsen.
10. Ansættelsesudvalg
Ansættelsesudvalget fortsætter.
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11. Eventuelt
Der har været tyverier. Og de er politianmeldt.
Der blev drøftet retningslinjer for overvågning. Procedure nedskrives.
Rikke fortalte om procedure hvis der skulle opstå elevsager her på skolen samt sanktioner.
Næste møde er den 30. august 2022.
12. Godkendelse af referat
2022-06-16

Lone Varming
2022-06-16

Peter Brandt

2022-06-16

Karl-Åge Hornshøj Poulsen
2022-06-17

Peter Joensen

2022-06-18

2022-06-22

Søren Vang Fischer

Anders Nygaard Mikkelsen

2022-06-17

2022-06-16

Lasse Grønbech Olsen

Steffen Bagger

2022-06-16

2022-06-21

Susanne Jensen

Rikke L. Larsen
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