
 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde på Helsingør Gymnasium den 9. 

december 2015. 
 

Tilstede:  
Bo Søby Kristensen (BSK), formand, Henrik Busch, næstformand, Kari Jørgensen, Freja 

Södergran, Søren Launbjerg, Anette Nygaard (NY), Mette Thorup Pedesen (MTP), Sune Bek 

(SBE), Anette Knudsen (AKN), bogholder og Tina Finding (TFI). 

 

Fravær med afbud: Malthe Grønborg Poulsen og Michala Josephine Nørgaard 

 

Referent: Tina Finding. 

 

1. Referatet godkendt uden anmærkninger 

2. Dagsorden godkendt 

3. Opfølgning på visionsdagen den 1. december 2015. 

Bestyrelsen diskuterede dels fremtidsudsigterne for skolen – på såvel kort som lang sigt; 

dels hvad man i byen kan gøre for at få uddannelsesgraden op på samme niveau som 

nabokommunerne. Der var i bestyrelsen enighed om, at man fra regeringens side vil 

komme tiltag, der skal begrænse antallet af elever, der går i gymnasiet. 

Derfor satses der bredere i form af tiltaget med at søge om lov til at udbyde HTX. 

NY: Forslaget blev fremlagt på PR-møde, hvor der udelukkende var positive 

tilkendegivelser. 

BSK: Skolen er ret forgældet, hvorfor det er vigtigt – også i de kommende sparetider – at 

holde fast i at der afdrages ekstra på skolens gæld. Ellers risikerer vi at ende i en 

gældsspiral. SBE var enig heri. 

4. Skolens budget/regnskab: se bilag (SBE tilføjer): Det gode ved det foreløbige regnskab er 

at det viser et overskud på en halv million kr. Havde det ikke været for svampeskade i 

kælderen og nyt køkken i kantinen, så havde overskuddet været op imod de ønskede to 

millioner kr. 

Likviditeten ser OK ud til trods for at vi har haft udgifterne – men ikke har fået tilskuddet 

– til svampeskaden i bogkælderen. 

Samlede elevtal: 

Der er d.d. 705 elever indskrevet på skolen. 28 mere end tilsvarende tidspunkt sidste år 

(skyldes meget lavere frafald) – men med samme antal klasser. Alene dét betyder én 

million ekstra i indtægt til skolen. 

5. De ekstra studieretninger: SBE fremlagde at skolen havde tilladt sig at udbyde en ekstra 

studeretning med MusikA, EngelskA og MatematikB. Bestyrelsen godkendte dette. 

6. Ny valgfag: 
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Skolen udbyder en større pamflet af valgfag – på flere niveauer. SBE fremlagde og 

fortalte, hvordan det forøgede udbud ikke vil medføre forøgede udgifter, da de nye valgfag 

ofte kan samlæses med andre klasser på skolen. 

Bestyrelsen godkendte. 

7. Den årlige Benchmark-analyse fra PWC 2014 viste: Vores egenkapital er lille, gælden er 

stor. Vi ligger i den lave ende ift at være ”polstret” til dårlige tider. NY: TRS har været på 

kursus og kunne berette, at GL også kunne være bekymret for HG´s økonomi. 

8. Besparelser udmeldt fra staten: SBE: Der vil køre en prikkerunde i januar på baggrund af 

de ventede besparelser. Der skal nok afskediges 4-5 lærere MTP/NY: Lærerne er 

bekymrede og bange for deres stillinger. 

BSK: Formændene er gået sammen nu med et opråb til politikerne. Også SBE har fat i det 

politiske niveau. 

9. Bestyrelsesformandens kompetence ift merarbejdstillæg. 

BSK: SBE har gjort opmærksom på en bekendtgørelses om merarbejdstillæg til rektor. 

BSK har fået dette bekræftet i sekretariatet for bestyrelsesforeningen. Det handler om en 

mulighed for at give rektor et beløb i forbindelse med en ekstraordinær arbejdsbyrde. Dette 

kun hvis bestyrelsen og formanden finder det relevant. Rektor skal ansøge om det. 

BSK: Der er tale om et relativt lille beløb, som max må beløbe sig til 35.000,- kr.  

Bestyrelsen gav formanden bemyndigelse til forhandle en sådan ansøgning fra rektor. 

NY: Kompetencen skal lægges hos formanden, men det kan evt. være svært at gå ud til 

lærerne med en meddelelse om at rektor har fået et engangsbeløb, når der skal spares. 

10. Intensiveret folkeskolesamarbejde. Tina og Sune tager ud til alle skolerne for at kvalificere 

samarbejdet og sikre, at alle 8. klasser kommer på besøg – og alle 9. klasse-tvivlere kan 

komme på besøg en ekstra gang. Fra HG´s side tilbyder vi nu nogle mere fleksible tilbud 

til udskolingsklasserne. Bestyrelsen bifaldt tiltagene. 

11. Punktet udgår da det er identisk med punkt 3. 

12. Eventuelt: Intet. 
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Referatet godkendt d. 16. marts 2016 

 

 

Bo Søby Kristensen Henrik Busch   Freja Södergran 

Formand næstformand 

 

 

 

 

 

Søren Launbjerg Malthe Grønlund Poulsen Kari Jørgensen 

 

 

 

 

 

Michala Josephine Nørgaard Mette Thorup Pedersen  Anette Nygaard 

 

 

 

 

 

 

Sune Bek  


