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Sted: Mødelokale ved Rektors kontor E 223  
 
Emne: Virtuelt bestyrelsesmøde  
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Dato: 8.4.2021 

Sagsnr.:  

Arkiv:  

 

Sagsbeh.: MA/RC 

 

 

Deltagere: Bestyrelsesformand Lars Bentsen, Institutleder Susanne Sørensen, byrådsmedlem Kurt 
Scheelsbeck, skoleleder Per Hovmand, lektor Christian Paulin, lektor Morten Sørensen og elevrepræsentant 
Jakob Larsen. 
 
Sekretariatsfunktion: Rektor Ida Diemar, vicerektor Inge Reich, økonomichef Sidsel Buhr Jeppesen og 
sekretariatsleder René Christensen.  
 
Afbud: 
 
Dagsorden:  

  
 
Ad 1. Lars bød Kurt velkommen i bestyrelsen. Kurt er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Steffen fra byrådet i 
Høje-Taastrup Kommune. Bestyrelsen vil præsentere sig efter revisorernes oplæg. Susanne undrer sig over 
den sidste sætning i referatet ang. detaljeret budget til medarbejderne. Den pågældende sætning bliver 
rettet af René. Referatet blev herefter godkendt af bestyrelsen.    
 

1. Godkendelse af referat fra 16.12.2020 
2. Økonomi: 

a. Godkendelse af årsrapport og protokol og andre bilag  
b. Revideret budget 
c. Låneoptag til betaling af indefrossen ferie 
d. Indberetning af investeringsrammer  

3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden, Lars 
4. Meddelelser fra Ida  

a. Eventuel genåbning  
b. Teststrategi   
c. Eksamen 

5. Meddelelser fra elever, Jakob 
6. Processen frem mod ansøgningsfrist samt søgetallet pr. 15. marts 2021 
7. Strategi og projekter næste skoleår 
8. Evt. 
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Ad 2. a. Lars bød revisorerne velkommen. De præsenterede herefter årsrapporten på power point, da 
gennemgangen er virtuelt. Revisorerne gennemgik konklusionen, opfølgning, hovedtal og 
pengestrømsopgørelsen. De godkendte årsrapporten uden påtegninger. Overskuddet bliver på ca. 504.000 
kr. overskudsgraden er 2,4 og likviditeten er på 80%. Elevtallet er faldet, men omkostningssiden er blevet 
tilpasset derefter. De gennemgik ligeledes pengestrømsopgørelsen og det finansielle beredskab. Vores 
likviditetsgrad er meget god, også selv om ledelsen har overvejet at indbetale feriepengeforpligtelsen. Lars 
synes det ser godt ud, men fremtiden er stadig usikker. Regnskabet blev herefter godkendt af bestyrelsen. 
Sidsel spurgte om bestyrelsen kunne godkende, at hun indberetter regnskabet på bestyrelsens vegne. Det 
bekræftede hele bestyrelsen. Revisorerne sender herefter en mail ud til bestyrelsen hvor medlemmer 
underskriver årsrapporten elektronisk. Lars skal ligeledes ifølge reglerne drøfte tjeklisten med Sidsel, hvilket 
han har gjort. Bestyrelsen tog tjeklisten ad notam.  
 
b. Kurt fortalte, at han ud over byrådsmedlem ligeledes er formand for UTA (Uddannelse til alle). De øvrige 
bestyrelsesmedlemmer bød Kurt velkommen. Herefter gennemgik Sidsel budgettet for bestyrelsen. Sidsel 
fortalte at hun sammen med Ida har lavet en version 2 af budgettet. Indtægterne stiger, da taksterne stiger 
ved at 2 % besparelserne er rullet tilbage. Ved første tælling havde vi flere elever end vi havde regnet med. 
Dermed bliver der lagt mere luft i time- og fagfordelingen for lærerne. Der er sat 50.000 kr. af til særlige 
aktiviteter. Budgettet er lavet ud fra en konservativ perspektiv. Skulle der komme kommentar når 
bestyrelsen læser igennem efterfølgende, er de velkommen til at skrive til Sidsel. Budgettet blev herefter 
godkendt af bestyrelsen.  
 
c. Sidsel gennemgik mødesagen om låneoptag i forbindelse med betaling af de indefrosne feriemidler. Det 
er ledelsens opfattelse, at det bedre kan betale sig at optage et lån, da vi kan få en lavere rente ved 
lånoptag. Der bliver hermed optaget et lån på 5. millioner kr. Det er stadig meget uklart hvornår vi får lov til 
at betale forpligtelsen. Morten spurgte om der er var lånetilsagn og det bekræftede Sidsel. Bestyrelsen 
godkendte herefter mødesagen.   
 
d. Sidsel fortalte, at vi skal indberette til Undervisningsministeriet hvor meget vi ønsker at investere over de 
næste 5 år. Grunden til vi skal indberette, er for at sikre, at vi som sektor ikke bruger for mange penge. 
Tidligere havde ledelsen en plan om at bygge en multihal. Projektet er nu skrinlagt. Lars har underskrevet 
indberetningen og bestyrelsen skal herefter orienteres.           
 
Ad 3. Lars fortalte om den kommende Generalforsamling i Bestyrelsesforeningen. Her er selvejet til debat.    
 
Ad. 4. Ida fortalte, at HTG desværre ikke må åbne endnu pga. smittetallet i kommunen.  
Vi er blevet pålagt, at eleverne skal selvteste efter påske. René fortalte om testplanen. Der er også blevet 
talt meget om det faglige efterslæb for eleverne. Det har vi også en plan for. Inge fortalte om den 
kommende eksamensplanlægning. I den forbindelse bliver eleverne inden eksamen klædt ordentligt på. 
Derudover har vi også et socialt efterslæb, og vi har derfor flere udendørsaktiviteter i gang for at 
understøtte elevernes trivsel.  Der er også planer for 1g klasser ved flere sociale arrangementer, da de ikke 
har været særlig meget sammen i de nye studieretningsklasser. Alle ansatte er meget aktive omkring 
processen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Udover Høje-Taastrup Kommune, er Brøndby og 
Albertslund Kommune også lukket ned.   
 
Ad. 5. Jakob fortalte om hvordan det har været for eleverne. De havde også håbet på at åbningen gik 
stærkere. Eleverne er utrolige glade for udeundervisningen. Elevrådet har lavet flere virtuelle 
elevarrangementer. Det har været en succes. Virtuelle frikvarter har også været en succes. De sociale 
medier er også blevet aktiveret. Bestyrelsen var glade for hans orientering.  
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Ad. 6. Ida fortalte om den ansøgningsproces og elevtallet i år. Til STX er der 33 ansøgere og det er der også 
til HF. ASF har 50 ansøgere. På HF er ansøgertallet steget, ASF er ligeledes steget, men STX søgningen er 
faldet og dette er en udfordring. Ida fortalte herefter om processen fremadrettet. En af strategierne er 
samarbejdet med lokalsamfundet og dermed skabe et større elevgrundlag. Susanne spurgte om HF på et 
tidspunkt vil knække i forhold til STX. Det var ikke Idas opfattelse. Sø synes vi skal fastholde, at vi reelt har 6 
STX-klasser inkl. ASF. Ida fortalte, at vi hele tiden har kørt en hård politik i forhold til de elever som ikke 
lever op til vores studie- og ordensregler. Dette vil vi blive ved med. Vi klarer os godt i forhold til samtlige 
parametre fra Undervisningsministeriet. Per fortalte om sine udfordringer i forhold til Privatskolerne i Høje-
Taastrup Kommune.  
 
Ad. 7. Ida gennemgik det kommende teamsamarbejde. Ledelsens rolle bliver i den sammenhæng 
anderledes, da vi uddelegerer mere ansvar. Lærerne står helt centralt i forhold til at udvikle skolen. Emnet 
bliver udfoldet på nogle pædagogiske dage i maj. Hun gennemgik de kommende projekter til næste år. Vi 
har bl.a. søgt om oprettelse af en dramatikstudieretning. Lars synes det er godt med de mange ideer og 
visioner. Idas slides bliver sendt til bestyrelsen sammen med referatet. Susanne synes det er et spændende 
projekt. Vi åbner nu op for at de dybt arrangeret lærer kommet tættere på eleverne med de kommende 
lærerteams.     
 
Ad. 8. Næste bestyrelsesmøde er d. 16.6.2021.  


