
M Ø D E I N D K A L D E L S E R E F E R A T  
 
 

 
Møde den: 20.3.2018  
Kl.: 16.00-18.00  
Sted: Mødelokale ved Rektors kontor E 223  
 
Emne: Bestyrelsesmøde  

 

HØJE-TAASTRUP GYMNASIUM 
 
 
  

Frøgaard Allé 2 

2630 Taastrup 

Tlf. 33 96 40 50 

Fax 43 52 33 51 

E-mail htg@htg.dk 

www.htg.dk 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

Dato: 23.3.2018 

Sagsnr.:  

Arkiv:  

 

Sagsbeh.: MA/RC 

 

 

Deltagere: Formand Johnny Ottesen, Næstformand Lars Bentsen, Byrådsmedlem Steffen Mølgaard 
Hansen Skoleleder Jens Arnt, lektor Morten Sørensen, lektor Inge Reich, elevrepræsentant Laila 
Ülkü Demir. 
 
Sekretariatsfunktion: Rektor Mogens Andersen, vicerektor Lars Bernack, økonomichef Sidsel Buhr 
Jeppesen og sekretariatsleder René Christensen.  
 
Afbud: Adm. direktør Susanne Damvig. 
  
Dagsorden:  
 

1. Godkendelse af referatet af den 13.12.2017 
2. Årsregnskab 2017 – beslutningssag. 
3. Meddelelser fra formanden 
4. Meddelelser fra rektor  
5. Nye studie – og ordensregler HTG 2018 – orienteringssag. 
6. Elevoptag 2018 og rammer for fordeling 2019 – orienteringssag. 
7. Udkast rektors resultatlønskontrakt 2018 – orienteringssag. 
8. Evt.  

 
 
Ad 1. Formand Johnny Ottesen bød velkommen, særligt til vores nye bestyrelsesmedlem Steffen 
Mølgaard Hansen, som er tidligere elev på HTG. Herefter godkendte og underskrev bestyrelsen 
referatet af 13.12.2017.  
 
Ad 2. Johnny Ottesen bød herefter velkommen til vores statsautorisret revisor Lars Hillebrand. Han 
roste vores regnskabsmedarbejder Susanne Jensen, økonomichef Sidsel Buhr Jeppesen og rektor 
Mogens Andersen for en god proces. Han fortalte at sammenlignet med andre skoler, er der høj 
kvalitet i økonomiteamets arbejde. Han gennemgik herefter regnskabet og fremførte en række 
opmærksomhedspunkter. Både Rigsrevisionen og Undervisningsministeriet har skærpet kravene til 
udarbejdelsen af årsrapporten. Han nævnte de karakterudfordringer som vi har, i forhold til 
landsgennemsnittet. Han nævnte også vores udfordringer i forhold til 2% besparelserne. Der er 
også blevet set på om gymnasiet er bæredygtigt. Egenkapitalen skal ligge mellem 15-20% af vores 
omsætning. Det gør den også. Han gennemgik herefter detaljeret tallene i regnskabet.  
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Herefter gennemgik han protokollatet. Noget af det som der er fokus på er resultatlønnen. Det 
punkt er i orden her. Angående Persondataforordningen er der igangsat en proces, således vi 
overholder forordningen. Der er ikke konstateret nogle besvigelser i regnskabet. Samlet set er Høje-
Taastrup Gymnasium et veldrevet gymnasium. Revisionen konkluderede at årsregnskabet er i orden 
og uden anmærkninger.  Bestyrelsen godkendte og underskrev årsregnskabet for 2017.  
 
Ad 3. Johnny Ottesen oplyste at han deltager i det kommende årsmøde for Gymnasiernes 
Bestyrelsesforening. 
 
Ad 4. Ingen meddelelser. 
 
Ad. 5. Vicerektor Lars Bernack fortalte lidt om skolens nye studie- og ordensregler. Ideen er at lave 
nogle regler som passer ind i vores dagligdag. Dernæst skal det skrives i et sprog, som eleverne 
bedre forstår. Han gennemgik herefter hovedpunkterne i regelsættet. Bestyrelsen tog orienteringen 
til efterretning.  
 
Ad. 6. Rektor Mogens Andersen fortalte herefter om elevfordeling i 2018 og 2019. For første gang i 
mange år falder søgningen i elevtallet til STX. I hovedstadsområdet falder søgningen med 7 %. På 
Vestegnen er søgningen generelt faldet voldsomt. Derfor forestår der en større fordelingsopgave. 
Vores søgning ligger sådan at der er 5 STX klasser, 2 ASF, 2 HF klasser. Da vi har høj kompetence 
med henblik på ASF klasser ønsker vi at oprette en klasse mere. Vi får desværre ikke mange elever 
fra Høje-Taastrup, da de søger til Roskilde. I 2018 skal der laves en række aftaler ved 
fordelingsudvalgene. I 2019 sker der noget i forbindelse med parallelsamfundspakken. Derfor vil der 
forventeligt komme en anden fordeling af eleverne end der har været i 2018. Måden det skal foregå 
på, er endnu ikke afklaret. Derfor er ideen om distrikt gymnasier nu kommet på banen, hvilket er en 
god ide for alle parter. Mogens Andersen har deltaget i møder med UVM om de udfordringer der i 
den forbindelse. Mogens Andersen tror på at, til næste år vil vores elevtal se helt anderledes ud, da 
Regionsrådene får en anden kompetence end de har i dag. Bestyrelsen tog orienteringen til 
efterretning.  
 
Ad. 7. Udkast til rektors resultatløn blev gennemgået af Johnny Ottesen. Lønrammen for dette 
gymnasium er på 120.000 kr. Kontrakten bliver forhandlet med formandskabet. Han spurgte om 
bestyrelsen havde nogen input til punkterne i kontrakten. Det havde bestyrelsen ikke. Mogens 
Andersen fortalte at vi havde stadig det problem at Undervisningsministeriet ikke levere den rette 
data om elevernes overgang til videregående uddannelser mm.  
 
Ad. 8. Næste bestyrelsesmøde bliver i juni. Sekretariatsleder René Christensen sender forslag til en 
ny mødeplan ud i løbet af april. Dette arbejde sker i samråd med Johnny Ottesen. 
  
 


