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Deltagere: Formand Johnny Ottesen, Næstformand Lars Bentsen, Adm. direktør Susanne Damvig, 
byrådsmedlem Jesper Kirkegaard, lektor Morten Sørensen, lektor Inge Reich, elevrepræsentanter 
Laila Ülkü Demir. 
 
Sekretariatsfunktion: Rektor Mogens Andersen, vicerektor Lars Bernack, økonomichef Henrik Birch 
og sekretariatsleder René Christensen.  
 
Afbud: Skoleleder Jens Arnt, elevrepræsentant Lukas Frimer Tholander og økonomichef Sidsel Buhr 
Jeppesen (barsel).  
  
Dagsorden:  

1. Godkendelse af referatet af den 1.12.2016 
2. Meddelelser fra formanden 
3. Meddelelser fra rektor  
4. Årsrapport 2016 - beslutningssag 
5. Rapport om etnicitet - orienteringssag 
6. Rapport om karakter og løftevne - orienteringssag 
7. Rapport om Aspergerafdelingen (10 år i år) - orienteringssag  
8. Rektors resultatkontrakt. 
9. Evt.  

 
Ad 1. Bestyrelsesformand Johnny Ottesen fortalte at rektor Mogens Andersen deltager i et andet 
møde end bestyrelsesmødet. Når dette møde er overstået vil Mogens Andersen deltage i resten af 
bestyrelsesmødet. Den statsautoriseret revisor vil fremlægge årsrapporten omkring kl. 17. Referatet 
blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen. 
 
Ad 2. Johnny Ottesen havde ingen meddelelser.  
 
Ad 3. Vicerektor Lars Bernack fortalte at vi er fuldt i gang med implementeringen af gymnasieafta-
len. Det er nedsat et udvalg som arbejder med det. Udvalget hedde Pædagogisk Implementerings-
udvalg. Det drejer sig både om logistiske og faglige udfordringer. Hvordan skal vi modtage de kom-
mende elever mm. Det nye udvalg hedder Pædagogisk Implementeringsudvalg. Derudover arbejder 
HF-udvalget også med de nye udfordringer for HF. Derudover har 2g eleverne været på studietur.  
 
Ad 4. Den statsautoriseret revisor Lars Hillebrand fortalte om årsregnskabet. Han gennemgik først 
årsrapporten. Der er afgivet en revisionspåtegnelse uden forbehold. Herudover fortalte han om 
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elevudvikling på HTG, hvor der har været en svag tilbagegang i 2016. Elevoptaget i 2015 var bedre 
end 2016. Dette tal vil påvirke os positivt fremadrettet. Fuldforførelsens procent ligger en lille smule 
lavere end landsgennemsnittet. Han fortalte om vores økonomiske omsætning og udvikling fra 2012 
til i dag. Det samlede overskud bliver i 2016 på 1.3 millioner kr. Han fortalte at vores egenkapital lig-
ger vi på et meget fornuftigt niveau. Herefter gik revisoren over til revisionsprotokollatet. Den er 
udarbejdet på baggrund af en standard model fra Undervisningsministeriet. Revisoren sagde at de 
ikke har nogen kritiske bemærkninger i forhold til den økonomiske forvaltning. Som noget nyt i år, 
skal bestyrelsen underskrive et bestyrelsestjekliste. Bestyrelsen underskrev og godkendte årsrap-
porten. Adm. direktør Susanne Damvig forslog at der var en likviditetsvurdering med i de næste 
budgetrapporteringer. Det synes bestyrelsen var en god ide. 
  
Ad. 5. Johnny Ottesen fortalte at HTG oplever stigende ansøgere som har en anden etnisk baggrund 
end dansk. Lars Bernack fortalte at elevsøgningen på HTG er steget meget de sidste 4-5 år. Det er 
positivt. Problemet er blot at vi får rigtige mange ansøgere med indvandrerbaggrund. Er det så et 
problem? Det er ikke noget problem at mange elever får en uddannelse. Der hvor problemstilling er 
i forhold til integrationen. Vi har nogle udfordringer i forbindelse med de forskellige kulturer. Lars 
Bernack frygter at ressource stærke elever med indvandrerbaggrund vælger HTG fra. Susanne Dam-
vig synes at HTG skulle afspejle en bedre blanding af danske og indvandrelever. Byrådsmedlem Je-
sper Kierkegaard fortalte at der er en grænse for hvor galt det kan gå. Det er allerede et problem i 
kommunen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.     
 
 
Ad. 6. Herefter går vi over til rapporten om karakter og løfteevne. Rektor Morgens Andersen deltog 
i mødet fra punkt 6 af. Mogens Andersen fortalte at vi har indtil nu været gode til at løfte eleverne. 
Men det kniber lige for øjeblikket og det skal vi nu finde ud af, hvad problemet er. Særligt i nogle fag 
er det et problem. I den forbindelse prøver vi med nogen nye turbo forløb. Mogens Andersen un-
derstregede at det er ham som har bestilt disse rapporter. Det er ikke noget Undervisningsministe-
riet har bestilt. Problemet er også, at eleverne ikke forsætter med deres forsætter sprog fra folke-
skolen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
 
Ad. 7. Mogens Andersen fortalte om rapporten som Helle Christensen har lavet om aspergerklasser-
nes udvikling. Anledning er at klasserne har eksisteret på HTG i 10 år. Mogens Andersen fortalte at 
vi pt. ikke ved om vi får en tredje klasse aspergerklasse. Vi har stadig har kontakt til alle eleverne, så 
vi ved hvad de laver i dag. I dag klarer mange af eleverne sig rigtigt godt. Bestyrelsen tog orienterin-
gen til efterretning. 
 
Ad. 8.  Johnny Ottesen gennemgik herefter udkastet til rektors resultatløn. Herefter gennemgik 
Johnny Ottesen indholdet i kontrakten for hele bestyrelsen. Susanne Damvig vil gerne have resultat-
kontrakten var mere målbare. Det var formandskabet principielt enige i, men vurdere at mange mål 
risikerer at bliver skævvredet hvis de målbare kriterier ikke er dækkende for målet. På en forsør-
gelse fra formanden om forslag til mere konkrete målbare kriterier var der ingen konkrete bud. Her-
efter drøftede bestyrelsen indholdet i kontrakten. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
Bestyrelsen vil nu komme med løbende input til kontrakten.  
 
Ad. 9. Intet.  
 
 
 
 
 


