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Referat af bestyrelsesmøde 

6. juni 2019 kl. 16-19 
 
Deltagere: Hans Stige, Thomas Specht Ludvigsen, Hans Ole Sørensen, Valdemar Frederiksen, Pia Ulrich 
Jensen, Camilla, Jacobsen, Maria Fjord, Lise Damsbo Savic og Michael Levy Bruus (sekretær) 
Afbud: Henrik Andreasen 
 

  Opfølgning 

1 Godkendelse af referat 
1.1 Referat af bestyrelsesmøde 25. marts 2019 

 
Beslutning 
Godkendt 

 

2 Godkendelse af dagsorden 
 
Beslutning 
Godkendt 

 

3 Meddelelser 
Bestyrelsesformand 

- Gymnasiernes Bestyrelsesforening afventer cheflønaftalen 
 

Rektor 
- Status på MG 

- Skolen har 374 elever – 287 stx’ere og 87 hf’ere 
- Der starter 75 nye stx’ere og 34 nye hf’ere efter ferien 
- MG får fem udvekslingselever næste skoleår 
- 6 ansøgere skal til optagelsesprøve 
- Nærværfestivalen den 27. april blev en stor succes. MG er positiv ift. en 

gentagelse næste år 

- Det foreløbige eksamensresultat peger på en pæn forbedring ift. sidste år 
- Lektor Lena Maaløe stopper ved skoleårets afslutning 
- Lektor Henning Nørgaard Pedersen går på pension 
- Lektor Merete Bandak går på pension 
- Årsvikar Katrine Sander Madsen stopper ved skoleårets afslutning 
- Årsvikar Dag Flemmer stopper ved skoleårets afslutning 
- Skolen forventer at ansætte to årsvikarer 

 

 

4 Budgetopfølgning og gennemgang af budgettet 
Sagsfremstilling 
Budgetopfølgningen for januar-april 2019 giver ikke anledning til bekymring. Som følge af 
søgetallene får skolen forventeligt ca. 500 t.kr. mindre i tilskud, men det modsvares 
lavere personaleomkostninger. Det sociale taxameter for stx og det ophøjede udkants-
tilskud påvirker skolens økonomi positivt. Skolen forventer at komme ud af finansåret 
2019 med et mindre overskud. 
Budgettet gennemgås. 
 

Planmæssige forhold 
- 

Økonomi 
- 

Høring/Udtalelse 
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Budgetopfølgningen er forelagt og gennemgået i SU 

 
Der skal tages stilling til 
- 

Indstilling 
Det foreslås, at budgetopfølgningen tages til efterretning 
 

Bilag 
4.1 Budgetopfølgning januar-april 2019 
4.2 Nøgletal januar-april 2019 

 
Beslutning 
Budgetopfølgningen tages til efterretning. Bestyrelsen ønsker, at skolen bruger flere 
ressourcer på undervisningen, fx på ekskursioner, undervisningsmidler, elevaktiviteter. 
Bestyrelsen beslutter desuden, at rektor på mødet i oktober skal fremlægge et estimat 
for, hvor mange midler skolen inden for dette års budget kan anvende på 1) hensættelse 
relateret til den nye ferielov, eller 2) tilbygningen til A-bygningen. 

5 Den nye ferielov 
Sagsfremstilling 
Overgangen fra den nuværende til den nye ferielov indebærer, at ferie, der optjenes i 
perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 indefryses. De indefrosne feriemidler kan 
skolen vælge at administrere mod en årlig indekseret rente (formentlig på 3-4%). Skolen 
kan også vælge helt eller delvist at indbetale midlerne til Lønmodtagernes Fond for 
Tilgodehavende Feriemidler. Lønadministrationen har på grundlag af skolens nuværende 
medarbejdere estimeret indefrysningen til knap 3,2 mio. kr. Det præcise tal opgøres først 
ultimo december 2020. Indbetalingen af indefrysningen vil under alle omstændigheder 
påvirke skolens likviditet. 
 

Planmæssige forhold 
- 

Økonomi 
- 

Høring/Udtalelse 
 

Der skal tages stilling til  
Hvordan skolen skal forholde sig til indefrysningen 
 

Indstilling 
At skolen løbende indbetaler de indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes Fond for 
Tilgodehavende Feriemidler såfremt skolens økonomi tillader dette 

Bilag  
- 

Beslutning 
Bestyrelsen tilslutter sig umiddelbart, at skolen løbende indbetaler de indefrosne 
feriemidler til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler såfremt skolens 
økonomi tillader dette, men bestyrelsen ønsker at genoptage drøftelsen af den nye 
ferielov på et kommende møde. Formanden retter henvendelse til Gymnasiernes 
Bestyrelsesforeningen om den nye ferielovs økonomiske potentielle konsekvenser for 
mindre gymnaiser. 

 

6 Tilbygning til A-bygningen 
Sagsfremstilling 
Rektor giver en status på tilbygningen til A-bygningen. Arbejdet forløber planmæssigt og 
forventes at være færdigt til tiden. Der har været mere jord end estimeret. Følgelig har 
skolen haft en ekstra udgift til bortkørsel af jord på ca. 165.000 kr. Bortset fra dette har 
der ikke været nævneværdige ekstraomkostninger. 
 

Planmæssige forhold 
- 
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Økonomi 
- 

Høring/Udtalelse 
- 

Der skal tages stilling til  
- 

Indstilling 
- 

Bilag  
- 

Beslutning 
Bestyrelsen tager rektors orientering til efterretning, men udtrykker overraskelse over 
den store ekstraudgift til bortkørsel af jord. 

7 Revision af MG’s studie- og ordensregler 
Sagsfremstilling 
Som følge af fraværsbekendtgørelsen skal der foretages diverse justeringer i skolens 
studie- og ordensregler, hvor regler omkring fraværsregistrering, godskrivning af fravær, 
fortabelse af retten til SU samt forbud mod indtagelse af snus er indskrevet/præciseret. 
 

Planmæssige forhold 
- 

Økonomi 
- 

Høring/Udtalelse 
Revisionen af skolens studie- og ordensregler er drøftet i SU, som bakker op om 
revisionen. Ændringerne relateret til Fraværsbekendtgørelsen er tidligere drøftet i PR og 
med elevrådet 
 

Der skal tages stilling til  
Forslaget om at revisionen af skolens studie- og ordensregler 
 

Indstilling 
- 

Bilag  
7.1 Studie- og ordensregler – Maribo Gymnasium 2019 
 

Beslutning 
Bestyrelsen godkender revisionen af skolens studie- og ordensregler. 

 

8 Ungdomsuddannelse på hele Lolland 
Sagsfremstilling 
Formand og rektor giver en orientering om baggrunden for indlægget Ungdomsuddannel-
se på hele Lolland. Drøftelsen fra seneste møde om søgetal fortsættes herefter. 
 

Planmæssige forhold 
- 

Økonomi 
- 

Høring/Udtalelse 
- 

Der skal tages stilling til  
- 

Indstilling 
- 

Bilag  
8.1 Ungdomsuddannelse på hele Lolland 
 

Beslutning 
Bestyrelsen bakker op om indlægget og drøfter det fremadrettede perspektiv. Rektor og 
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formand holder bestyrelsen orienteret. 

9 Fastlæggelse af kapaciteten for skoleåret 2020-21 
Sagsfremstilling 
Det foreslås, at Maribo Gymnasiums kapacitet i 2020-21 fastsættes til uændret 15 stx-
klasser, dvs. et optag på maksimalt 8 nye stx-klasser. Hertil kommer 3 nye hf-klasser 
udlagt fra Nakskov Gymnasium og HF, som fastsætter kapaciteten for hf. 

 
Planmæssige forhold 
Det er bestyrelsen, som fastlægger skolens kapacitet, der skal indberettes til Region 
Sjælland. 
 

Økonomi 
- 

Høring/Udtalelse 
- 

Der skal tages stilling til  
Forslaget om en kapacitetsfastsættelse til 15 stx-klasser. 
 

Indstilling 
Det foreslås, at bestyrelsen vedtager forslaget. 
 

Bilag 
- 

Beslutning 
Bestyrelsen vedtager en uændret kapacitet. 

 

10 Bestyrelsesmøder i 2019 
 

 8. oktober kl. 16-19 

 10. december kl. 16-19 
 

 

11 Emner til kommende bestyrelsesmøder 
Nye strategiske indsatsområder (8. oktober 2019)  
Den nye ferielov (fortsat) 
Projekt omkring skolegården  
Skolens udbud 2020-21 (8. oktober 2019) 
Oprettelse af studieretninger (8. oktober 2019) 

 

12 Information fra bestyrelsesmødet  

13 Eventuelt  
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