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M Ø D E R E F E R A T  
 
 

 
Møde den: 15.4.2020  
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: 24.4.2020 

Sagsnr.:  

Arkiv:  

 

Sagsbeh.: MA/RC 

 

 

Deltagere: Formand Johnny Ottesen, Næstformand Lars Bentsen, byrådsmedlem Steffen Mølgaard Hansen, 
lektor Morten Sørensen, lektor Christian Paulin, elevrepræsentant Christian Möbius Rygaard. 
 
Sekretariatsfunktion: Rektor Mogens Andersen, vicerektor Inge Reich, økonomichef Mohammad Zain Ayub 
og sekretariatsleder René Christensen.  
 
Afbud: Skoleleder Per Hovmand og elevrepræsentant Oliver Claes Østergaard 
  
Dagsorden:  

1. Årsrapport 2019 – beslutningssag  
2. Godkendelse af referatet af den 10.12.2019. 
3. Meddelelser fra formanden. 
4. Meddelelser fra rektor.  
5. Personsag – beslutningssag.  
6. Evt.  

 
Ad 1. Bestyrelsesformand Johnny Ottesen bød alle velkommen til det første virtuelle bestyrelsesmøde på 
HTG. Han bød særligt velkommen til vores nye økonomichef Mohammad Zain Ayub. Han vikarier for Sidsel 
Buhr Jeppesen som er på barselsorlov. Herefter gennemgik vores statsautoristeret revisor Anne Cathrine 
Nielsen fra Beierholm årsrapporten og revisionsprotokollatet. Revisionen havde ingen anmærkninger og 
oplyste at årets resultat bliver et overskud på 793.000 kr. For første gang bliver årsrapporten og 
revisionsprotokollatet underskrevet elektronisk af bestyrelsen.     
      
Ad 2. Bestyrelsen godkendte mundligt, referatet af den 10.12.2019. Mødesagen bliver underskrevet til 
næste bestyrelsesmøde.  
 
Ad 3. Johnny Ottesen fortalte han havde deltaget virtuelt i generalforsamlingen for Gymnasiernes 
Bestyrelsesforening. Høje-Taastrup Kommune vil gerne lave et uddannelsescampus og i den forbindelse 
havde han holdt et møde med borgmester Michael Ziegler.   
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Ad 4. Rektor Mogens Andersen fortalte om skolens økonomi. Han var i den forbindelse glad for, at vi havde 
fået et økonomisk overskud. Han fortalte ligeledes, at ekspertgruppen som havde set på elevfordelingen på 
ungdomsuddannelserne, havde anbefalet en klyngemodel. Modellen betyder, at eleverne skal fordeles 
inden for den samme klynge af skoler. Indtil videre sker der ikke noget politisk i forhold til elevfordeling, på 
grund af den nuværende COVID-19 situation. Lige nu ved vi, at vi optager to HF klasser og fire nye STX 
klasser.  To af de fire klasser er henviste elever fra København. I år har vi mange ASF ansøgere og derfor 
regner vi med at oprette fire ASF klasser. 
    
Ad. 5. Johnny Ottesen gjorde opmærksom på at bestyrelsen har tavshedspligt ved behandling af dette 
punkt. Mogens Andersen har sagt sin stilling op som rektor på Høje-Taastrup Gymnasium. Han standser d. 
1.8.2020. Johnny Ottesen vil i den forbindelse gerne takke for ham for hans store indsats.  
 
Johnny Ottesen gennemgik herefter planen for den kommende proces. I forhold til stillingsopslaget, skal 
der være mulighed for, at komme med input fra bestyrelsens side. Bestyrelsen ansætter formelt rektor, 
derfor er her tale om et ansættelsesudvalg/indstillingsudvalget. Bestyrelsen diskuterede herefter 
sammensætningen i udvalget. Bestyrelsen blev enige om et bredt ansættelsesudvalg. Medlemmer af 
udvalget vil være bestyrelsens formand og næstformand, to lærerrepræsentanter, to 
ledelsesrepræsentanter, en elev og sekretariatslederen. Bestyrelsen aftalte også, at processen kan kræve 
en række virtuelle møder. Der var ligeledes enighed om, at vi ikke ville lade evt. afbud være forhindring for 
fremdriften i ansættelsesudvalget. Det er dette ansættelsesudvalg som skal indstille en ny rektor til 
bestyrelsen, og herefter godkender bestyrelsen den nye rektor. Mogens Andersen vil gerne samle lærerne 
d. 28.4.2020 hvor han vil meddele, at han går på pension. Ansættelsesudvalget har tavshedspligt under 
hele ansættelsesprocessen.  
  
Ad. 6. Der skal findes en ny mødedato for bestyrelsen i juni, som passer ind i ansættelsesprocessen af den 
nye rektor. Sekretariatsleder René Christensen finder en ny dato i samråd med bestyrelsesformanden, når 
tidsplan for ansættelsesudvalget er fastlagt. 
 
    


