
Til medlemmerne af bestyrelsen 
 
 
 
               Fredericia 16. april 2018 
 
 
 
 
Referat fra møde i bestyrelsen mandag 16. april 2018 kl. 18.00 i konferencelokalet på 1. sal 
 
Til stede: Johanne Aarestrup, Jane Findahl, Grethe Højgaard, Mads Kristian Petersen, Morten 
Mikkelsen og Anders Axø. 
 
Afbud fra Josefine Kusk Jensen, Børge Munk Povlsen og Karen Heebøll 
 
Derudover deltog rektor Poul Erik Madsen. Revisorfirmaet PWC var på mødet under punkt 2 
repræsenteret ved revisor Pia Blath Ibsen.  
 
 
 
Ad 1.   Godkendelse og underskrift af referat fra møde 12. december 2017           
  
Referatet blev godkendt. 
 
 
Ad 2.   Regnskab 2017.  Fremlæggelse af årsregnskab for 2017 med henblik på godkendelse.   
Drøftelse af revisionsprotokollat. (bilag 1, 2, 3 og 4) 

 
Poul Erik Madsen gennemgik hovedpunkterne i årets regnskab. Skolens resultatopgørelse for 2017 
udviser et overskud på 1,4 mio. kr., og skolens balance pr. 31. december 2017 udviser en 
egenkapital på 23,8 mio. kr. Årets resultat på 1.4 mio. kr. er på knap 2 % af omsætningen, men 
større end forventet. 
 
De statslige indtægter er øget med ca. 1,6 mio. kr. i forhold til budgettet. Dette skyldes primært flere 
elever end forventet ved sommeroptaget i august (godt 1 mio. kr.). I august 2017 blev der ansat 5 i 
pædagogikum, hvilket resulterede i en indtægt på 550.000 kr. ud over det budgetterede. Under 
”Øvrige indtægter” har projektmidlerne og SPS været større end forventet. 
 
På omkostningssiden er de samlede lønudgifter til lærerløn vokset markant. Årsagerne er flere. 4 
ekstra ansættelser i pædagogikum, en del langtidssygdom/barsel samt øgede udgifter i forbindelse 
med eksternt finansierede projekter. Endelig er der sket en omlægning af statens barsel og 
flexordning, hvilket indebærer, at der udgiftsføres 650.000 kr. mere på lønomkostninger, herunder 
lærerløn. 



Der har været en urealiseret kursgevinst på obligationer på 300.000 kr., der også har bidraget til 
overskuddets størrelse. 
Pia Blath Ibsen gennemgik derefter hovepunkterne i årsrapporten. PWC har givet en blank 
påtegning. Revisoren bemærkede dertil, at Fredericia Gymnasium har en sund økonomi jf. div. 
nøgletal. 
Bestyrelsen godkendte årsregnskabet. Bestyrelsen gennemgik og afgav en samlet ledelsespåtegning 
på årsrapporten. 
 
Revisor gennemgik revisionsprotokollatet, herunder bemærkningerne. Revisor konkluderede, at 
gymnasiet har en god økonomistyring, er effektivt, produktivt og sparsommeligt. 
Bestyrelsen godkendte desuden ledelsens opfølgning på revisionsprotokollatet. 
 
Bestyrelsen behandlede revisionsprotokollatet vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og 
rapportering (vilkår for revisionsopgaven).  
 
Bestyrelsen bemyndigede Poul Erik Madsen til at foretage den elektroniske indberetning til 
ministeriet. 
 
 
Ad 3.  En godkendelse af et justeret budget 2018 – set i lyset af regnskab 2017 og forventet 
elevtilgang 18/19 (bilag 5 og 6) 
 
For første gang budgetteres der med et negativt resultat. Der budgetteres med 0.6 mio. kr. i 
underskud. De 600.000 kr. skyldes ændrede kapitalforhold. Da vi besluttede låneomlægningen i 
dec. 17 indebar det, at vi indfriede vores 2 renteswap pris 600.000 kr. De 600.000 kr. udgiftsføres i 
2018, men fører jo de næste mange år til lavere finansielle omkostninger. Det øvrige budget går i 
nul. 
Der er derudover foretaget justeringer i forhold til budgettet fra december 2017 
 
Bestyrelsen godkendte budget 2018 
 
 
Ad 4   En orientering om den forventede elevtilgang for næste skoleår samt drøftelse af de   
afledede konsekvenser (bilag 7) 
 
Trekantområdet fastholder elevtilgangen på stx og hf. De øvrige nærliggende områder har vigende 
søgning, specielt til stx. Tallene drøftedes, herunder de uddannelsespolitiske aspekter. Lokalt 
forventer rektor, at der bliver behov for flere nyansættelser til sommer. 
 

 
Ad 5.  Frem mod FG 2020. (bilag 8) 

 
Ledelsen har på de sidste par bestyrelsesmøder fremlagt nogle hovedlinjer i arbejdet med FG 2020 
og har her modtaget input, der er indgået i arbejdet de sidste måneder. 



Der har været nedsat 7 arbejdsgrupper – alle med deltagelse af repræsentanter for lærerne, ledelsen 
og i nogle også elever. De 7 arbejdsgrupper har arbejdet med de 7 indsatsområder, der tidligere har 
været drøftet i bestyrelsen. Alle grupper har arbejdet på baggrund af en målsætning formuleret af 
ledelsen, men de har haft mulighed for at justere i målsætningen undervejs i arbejdet. 
 
Det har været arbejdsgruppernes opgave at udarbejde de konkrete handlingsplaner, beskrive hvori 
målopfyldelsen skal bestå og udarbejde en tidsplan. Arbejdsgrupperne har været relativt 
tidspressede og har afleveret op mod påskeferien. 
 
Ledelsen har gennemskrevet og justeret arbejdsgruppernes arbejde, men der kan stadig forekomme 
mindre justeringer. 
 
Bestyrelsen drøftede de overordnede linjer i visionen. Der ligger et stort arbejde forude for at sikre 
en god implementering. Bestyrelsen følger løbende op på handlingsplaner og målopfyldelse. 
  
Bestyrelsen vedtog den samlede vision FG 2020. Ledelsen bemyndiges til at forestå mindre 
justeringer, både sprogligt og indholdsmæssigt.  

 
 

Ad 6.  En gennemgang af årets nøgletal (bilag 9) 
 
Poul Erik Madsen gennemgik de udleverede nøgletal, der hele tiden følges af ledelsen. Bestyrelsen 
tog redegørelsen til efterretning. 

 
 

Ad 7.  Fra den nuværende bestyrelse til den kommende bestyrelse (Formand Jane Findahl) 
 
Formanden benyttede anledningen på det sidste møde i denne periode til at se tilbage. Samlet er 
gymnasiet meget velkørende. Der er en god stabil elevtilgang, pæne resultater, en dygtig 
medarbejdergruppe, god økonomi, en besparelsesplan der følges, en velholdt bygning og helt ny 
vision. Det afleverer den siddende bestyrelse til den nye.  
Der bliver fortsat udfordringer. Visionen skal implementeres, der lurer nye besparelser forude, der 
kan blive politisk pres på den relativt store tilgang til stx og hf etc. 
 
Stafetten er hermed sendt videre til den nye bestyrelse. 

 
 

Ad 8.  Meddelelser 
 
Ingen 
 

 
Ad 9.  Evt. 
 
Der blev fra bestyrelsesmedlemmer kvitteret for, at det har været interessant at sidde med i 
bestyrelsen – for nogle i få år og for andre i en længere periode. 
Poul Erik Madsen takkede hele bestyrelsen for et stort engagement gennem hele perioden. 



Underskriftsbilag fra mødet i bestyrelsen for Fredericia Gymnasium den 16. april 2018: 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------  -------------------------------------------- 
Jane Findahl    Anders Axø  
 
 
 
 
 
--------------------------------------------  -------------------------------------------- 
Børge Munk Povlsen   Karen Heebøll 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------  -------------------------------------------- 
Grete Højgaard    Lektor Morten Mikkelsen 

(med stemmeret) 
 
 
 
 
--------------------------------------------  -------------------------------------------- 
Lektor Mads Kristian Petersen Josefine Kusk Jensen  
(uden stemmeret)   (med stemmeret) 
 
 
 
 
--------------------------------------------  -------------------------------------------- 
Johanne Aarestrup  Rektor Poul Erik Madsen  
(uden stemmeret)                          (Tilforordnet) 
    

 
 

 
 
 

 
 


