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M Ø D E R E F E R A T  
 
 

 
Møde den: 24.6.2020  
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: 17.8.2020 

Sagsnr.:  

Arkiv:  

 

Sagsbeh.: MA/RC 

 

 

Deltagere: Bestyrelsesformand Lars Bentsen, Institutleder Susanne Sørensen, byrådsmedlem Steffen 
Mølgaard Jensen, skoleleder Per Hovmand, lektor Christian Paulin, lektor Morten Sørensen og 
elevrepræsentant Christian Möbius Rygaard. 
 
Sekretariatsfunktion: Rektor Mogens Andersen, økonomichef Mohammad Zain Ayub og sekretariatsleder 
René Christensen.  
 
Afbud: Vicerektor Inge Reich. 
 
Dagsorden:  

1. Godkendelse af referatet af den 15.4.2020. 
2. Meddelelser fra formanden. 
3. Meddelelser fra rektor.  
4. Økonomirapportering - beslutningssag  
5. Rektorindstilling - beslutningssag. 
6. Afsked/tiltrædelsesreception – beslutningssag.  
7. COVID-19 forholdsregler – orienteringssag.  
8. Evt.  

 
Ad 1. Bestyrelsesformand Lars Bentsen bød velkommen og fortalte om ændringerne. Han fortalte, at efter 
Johnny Ottesen valgte at forlade bestyrelsen, er Lars Bentsen nu udpeget som ny bestyrelsesformand. Lars 
Bentsen takkede Johnny Ottesen for hans store indsats som bestyrelsesformanden gennem 13 år. Herefter 
bød han det nye bestyrelsesmedlem Susanne Sørensen velkommen. Susanne Sørensen er institutleder på 
RUC på naturvidenskab og miljø. Bestyrelsen godkendte og underskrev herefter referatet.   
      
Ad 2. Lars Bentsen fortalte om en tilbagemelding fra Gymnasiernes Bestyrelsesforening. Her var der en 
analyse af institutionsudviklingen og anvendelse af taxameteret.  
 
Ad 3. Rektor Mogens Andersen fortalte om den politiske diskussion i forbindelse med elevfordelingen. Den 
midlertidige lov om elevfordeling er blevet forlænget. Der kommer først en varig aftale i 2022. Det er et 
bredt flertal i folketinget blevet enige om. Der vil også komme et nyt taxameter, således skolerne ikke bliver 
så økonomisk sårbare. Herefter fortalte han om den nuværende elevsituation efter sommerferien. Vi har på 
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nuværende tidspunkt 80 elever i STX. Indtil videre er der kun 18 elever til HF. Men de kommer som regel 
efter sommerferien. ASF-afdelingen er meget populær, her optager vi 53 elever.  
 
Ad 4. Økonomichef Mohammad Zain Ayub gennemgik budgettet. Han fortalte, at indtægterne bliver lidt 
mere end budgetteret. Derfor bliver underskuddet ikke så stort som forventet. Lønomkostningerne for 
nyansatte er også inddraget i det nuværende budget. Vi sparer på censur pga. færre eksaminer. Han 
gennemgik herefter budgetopfølgningen. Samlet set ser opfølgning væsentligt bedre ud end forventet, men 
der vil komme nogen forskydninger. Han gennemgik herefter de to scenarier. Steffen Mølgaard Jensen 
spurgte om likvidteten kan klare de økonomiske udfordringer. Mohammad Zain Ayub svarede at 
likviditeten kan godt klare det.  Steffen Mølgaard Jensen vil også have et scenarie for 2022, således vi hele 
tiden arbejder med to budgetter. Vi vil også gerne et overslag på hvad det komme til at koste HTG, indtil 
der kommer en politisk aftale på området. Det vil Mohammad Zain Ayub sørge for. Bestyrelsen godkendte 
og underskrev økonomirapporteringen.   
 
Ad. 5. Lars Bentsen fortalte om processen med ansættelse af en ny rektor. Der var 23 ansøgninger. Tre har 
været til samtale. Ida Diemar bliver den nye rektor på HTG. Hun har været uddannelseschef i 14 år på Nørre 
Gymnasium. Det er et enigt udvalg som har udpeget hende som rektor. Resultatlønnen er ikke længere en 
del af rektors løn, da rammen ikke er til det. Lars Bentsen roste udvalgets medlemmer for indsatsen.  
 
Ad. 6. Lars Bentsen og Mogens Andersen vil sætte sig sammen og finde en fælles dato. Bestyrelsen får 
besked hurtigst muligt. Bestyrelsen var enige om, at der skulle holdes en fælles afsked og 
tiltrædelsesreception.  
 
Ad. 7. Mogens Andersen fortalte om hvad HTG havde gjort i forbindelse med COVID-19. I den forbindelse 
redegjorde han for forløbet med virtuel undervisning. Åbning for ASF, afgangsklasserne og øvrige klasser. 
Til sidst fortalte han om forholdsreglerne for dimissionen fredag d. 26.6.2020. Eleverne må kun have 2 
pårørende med. Efter sommerferien starter vi skolen op på normal vis. Bestyrelsen tog orienteringen til 
efterretningen.  
 
Ad. 8. Der vil komme en mødeplan i det nye skoleår. Sekretariatsleder René Christensen moodler 
bestyrelsen. Bestyrelsesformanden takkede på bestyrelsens vegne for Mogens Andersens indsats. Han 
roste særligt Mogens Andersens evne til at lede og organisere personalet og driften på HTG.  Som person 
og i hans virke, har Mogens Andersen vist sig som en rigtig stærk leder. Til sidst ønskede Lars Bentsen alle 
en god sommerferie.     


