Bestyrelsen
3. april 2018 kl. 16.00 mødelokalet ved adm.

Referat:
1.
Årsregnskab – her medvirker revisor Per Jansen og Pia Bladt Ibsen, PwC
Per og Pia fra PwC lavede nedslag i årsrapporten. En årsrapport uden anmærkninger. Der
er nogle fremtidige udfordringer som følge af faldende elevsøgning og ministeriets besparelser, men skolen har en sund økonomi og en solid likviditet – alt i alt en veldrevet virksomhed.
2.
Godkendelse og underskrift af referat
Godkendt.
3.
Meddelelser
GB:
 Brobygning for 8. klasse er netop overstået
BL:
 Brobygningseleverne har været gode, positive, nysgerrige og glade for at være her.
GB:
 Vi har fået ny kantineforpagter. Der har været et par indkøringsknaster, men det er ved
at fungere nu.
 Vi har en truende lockout. Det vil afstedkomme en del uro, men vi må se på det, hvis
det bliver relevant.
 Vi har pt nogle udfordringer med eux, idet der ikke er søgning nok til at starte et nyt
hold. GB orienterede endvidere om sagen med en bortvist elev.
 Vi er langt med EU-dataforordningen. I den forbindelse har vi investeret i et dokumenthåndteringssystem.
 BL og KN træder ud af bestyrelsen, der er endnu ikke valgt nye. Klara Lyskjær Noer
udtræder også og i stedet indtræder Stephanie Storbank. Øvrige medlemmer fortsætter
i næste valgperiode.
4.
Elevtilgang og konsekvenser heraf
GB:
 Orienterer om søgetallene, der pt giver 4 stx-klasser og 1 hf-klasse og ingen euxklasse.
 Der arbejdes på at få klarlagt, hvor eleverne fra Billund Kommune går hen. Er der
mange, der søger til andre gymnasier end Grindsted Gymnasium & HF? Hvis dette er

tilfældet, er det muligt ad politisk vej at få nedsat kapaciteten på de skoler, der tiltrækker elever fra vores område, så der uddannelsespolitisk sikres, at der også fremover er
et lokalt gymnasialt tilbud uden for storbyerne.
 Resultatet af årets søgetal vil betyde, at vi ikke kommer uden om afskedigelser.
5.
Evt.
Lars Wiebe takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer og uddelte en lille erkendtlighed.
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