Grindsted Gymnasie& Erhvervsskole
Referat fra bestyrelsesmøde
Tirsdag den 10. maj 2022
Til stede: Lars Wiebe (LW), Kent Christensen (KC), Morten Hygum (MH), Søren Rahbek (SR), Martin
Finderup Andersen (MFA), Mette Risager Hansen (MRH), Tobias Elbæk Jakobsen (TJ), Sebastian Collao
Kyster (SK), Hanne Kærgård Mathiasen (HM), Lene Søgaard (LS), Niels Aamann (NA, fra punkt 3), Gitte Vest
Barkholt (GVB) og Gert Bergstein (GBE)
Afbud: Stephanie Storbank (SS) og Julie Bæk Krogh (JK)

1. Konstituering
GVB byder velkommen
Da der er mange nye, indledes med en kort præsentationsrunde
LW foreslog, at vi forsætter med Lars Wiebe som formand og Kent Christensen som næstformand
Der var en kort drøftelse af skolens behov, og bordet rundt var der stor opbakning til Lars Wiebes
forslag, som blev vedtaget.
2. Valg af selvsuppleret medlem
GVB foreslog Niels Aamann, der kan bidrage med sine juridiske kompetencer.
Bestyrelsen bakker op omkring forslaget.
Niels Aamann deltager herefter i resten af bestyrelsesmødet.
3. Årsregnskab – her medvirker revisor Pia Bladt Ibsen, PwC
Revisor Pia Bladt Ibsen deltager ikke, da der endnu ikke foreligger et regnskab for 2021.
GVB redegjorde for udfordringer i forhold til fusionen, hvor vi var lovet at blive hjulpet hele vejen
gennem fusionen af STUK. Der har dog ikke været andet end problemer med at få de rette
informationer og adgang til forskellige portaler, f.eks. til indberetning af regnskab. STUK ender med at
indrømme, at de nok har glemt at sende et brev, der skulle have sikret, at vi fik de generelle adgange til
systemerne. Nu begynder der at komme skred i tingene, og når regnskabet er kommet ind, så bliver vi
klar til at præsentere det for bestyrelsen. Der er styr på regnskabet, som viser et overskud på ca. 2,3
millioner, men detaljerne i regnskabet må bestyrelsen vente med til næste bestyrelsesmøde.
HM spørger til, om der tidligere har været problemer i forhold til samarbejdet med STUK som AGYM.
GVB fortæller, at vi normalt ikke har problemer med STUK.
MH foreslog, at de budgetter og den finansielle strategi, der blev vedtaget på sidste møde i den
midlertidige bestyrelse, sendes ud sammen med referatet, så de nye medlemmer er orienteret.
4. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde
Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet.

5. Siden sidst
LW gennemgik udvalgte punkter fra Bekendtgørelse af lov om institutioner for almengymnasiale
uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. LBK nr 1752 af 30/08/2021
§16
Stk 2
… Flertallet af medlemmer skal være udefrakommende, primært fra den enkelte
institutions lokalområde. …
stk 3:
…1 medlem udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. De øvrige
udefrakommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen
have erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og
økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber. …
GVB fortalte, at vi lige nu er ved at gøre klar til eksamen.
Vi er så småt i gang med at få etableret kontortilpasningen, så der bliver plads til den nye
administration og ledelse.
Vi er i gang med at få etableret de bygningstilpasninger, der skal til i forhold til HTX-værksteder. Noget
skal være klar til august, mens andet kan vente, så vi kan nå at blive inspireret af andre skolers tiltag,
f.eks. foodlab.
På sigt vil vi gerne udbygge skolen med bl.a. en bedre kantine med plads til alle eleverne.
MFA udtrykte ønske om at være påpasselig, så vi ikke iværksatte for dyre byggerier, men havde fokus
på en sund økonomi.
GVB præsenterede CompanYoungs forslag til vores nye grundfortælling samt vores nye logo.
Bestyrelsen var tilfredse med resultat.
MH spørger til elevoptaget. Vi havde ikke de aktuelle tal med, men der var ikkebetydelige ændringer i
forhold til sidste møde. Vi lovede at skrive de aktuelle tal ind i referatet.
• HHX: 60
• HTX: 19
• STX: 81
• HF: 26
• EUD/EUX GF1: 3/6 (der kommer typisk flere hen over sommerferien)
6. Mødedatoer 2022-23 (tidspunkt kl. 16.30; mandag skal vel lige diskuteres??)
Mandage og tidspunktet 16.30 var ok.
Næste møde bliver mandag den 13. juni kl. 16.30. Der udsendes en kalenderinvitation
Nedenstående datoer var foreslået som mødedatoer for næste skoleår.
• 3. oktober
• 19. december
• 27. marts
• 12. juni
Der var enighed om at datoer for næste skoleår behandles på næste møde.
7. Evt.
MH spørger til vores medlem af foreninger, Danske Gymnasier, Erhvervsskoleforeningen, bibeholder vi
begge medlemskaber?
GVB bekræfter at vi bevarer medlemskab af begge.

Referat: GBE

