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Referat af bestyrelsesmøde 

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

  Opfølgning 

 Undervejs i mødet vil der være en besigtigelse af tilbygningen til A-bygningen 
 

 

1 Godkendelse af referat 
1.1 MG referat af bestyrelsesmøde 6. juni 2019 

 

Beslutning 
Godkendt 

 

2 Godkendelse af dagsorden 
 
Beslutning 
Godkendt 

 

3 Meddelelser 
Bestyrelsesformand 

- Møde 28. august med bestyrelsesformand og rektor for Nakskov Gymnasium og 
HF 
 

Rektor 
- Status på MG 

- Skolen har 349 elever – 249 stx’ere og 100 hf’ere 
- Rektor orienterer om opslag med rektor på elevernes Facebook-gruppe 

- Varsling om risikobaseret tilsyn fra Arbejdstilsynet uanmeldt i løbet af skoleåret 
- Afdækning af muligheder for at oprette et internationalt gymnasialt udbud 
- Forslag til finanslov for 2020. Omprioriteringsbidraget ophører forventeligt 

 

 

4 Studieretningsvalg 
Sagsfremstilling 
Rektor fremlægger elevernes valg af studieretning med oplæg til oprettelse af 

studieretninger og klassedannelse. Eleverne afgiver deres valg den 7. oktober. 

Bestyrelsen drøfter på denne baggrund valget samt de strategiske implikationer af valget. 

 
Planmæssige forhold 
Beslutning vedr. oprettelse af studieretninger og formering af nye studieretningsklasser 
skal være truffet ved udgangen af uge 41. Skemalægningen igangsættes i uge 43. 

 
Økonomi 
- 

Høring/Udtalelse 
- 
Der skal tages stilling til 
Rektors forslag til oprettelse af studieretninger samt klassedannelsen efter 
studieretningsvalget. 
 
Indstilling 
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- 

Bilag  
Bilag følger på mødet 
 

Beslutning 
På grundlag af elevernes valg fremlagde rektor tre modeller. Bestyrelsen besluttede at 
følge rektors indstilling om at oprette bredest muligt, hvilket både imødekommer 
elevernes ønsker og tilgodeser skolens strategiske interesser. Rektor påpegede, at 
beslutningen har nogle tilrettelæggelses- og skemamæssige følger, men de er ikke så 
tungtvejende som ønsket om at oprette bredest muligt. 

5 Skolens uddannelsesbud 
Sagsfremstilling 
Som følge af den nye gymnasiereform har skolen fået et nyt udbud af studieretninger på 

stx og fagpakker på hf. Det nye udbud er prøvet tre gange på stx og to gange på hf. På 

bagrung af elevernes valgmønstre foreslår rektor at reducere antallet udbudte 

studieretninger og fagpakker. 

 
Planmæssige forhold 
Der er bestyrelsen, som vedtager skolens udbud. Udbuddet skal oprettes i optagelses.dk 
og vil være gældende fra skoleåret 2020-21. 

 
Økonomi 
- 

Høring/Udtalelse 
Oplægget er hørt i SU og i PR. For så vidt angår udbuddet af fagpakker på hf, er drøftet 
med rektor Peter JO Rasmussen, Nakskov Gymnasium og HF. 

 
Der skal tages stilling til 
Justeringen af skolens uddannelsesudbud. 

 
Indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen følger rektors forslag. 
 

Bilag 
5.1 Justering af skolens uddannelsesudbud 
 

Beslutning 
Bestyrelsen vedtager at følge indstillingen, som medfører en reduktion i antallet af 
udbudte studieretning (stx) og fagpakker (hf).  

 

6 Budgetopfølgning 
Sagsfremstilling 
Budgetopfølgningen for januar-august 2019 giver ikke anledning til bekymring. Som følge 
af søgetallene får skolen forventeligt ca. 500 t.kr. mindre i tilskud. Det sociale taxameter 
for stx og det ophøjede udkantstilskud påvirker skolens økonomi positivt. Skolen forven-
ter at komme ud af finansåret 2019 med et mindre overskud. Opfølgningen gennemgås. 
 

Planmæssige forhold 
I 2019 har skolen budgettet med et optag på 84 stx-elever og 47 hf-kursister og med 
samlet 374 årselever. I begyndelsen af september 2019 ligger elevtallet i 2g, 2hf og 3g ca. 
tre årselever under det budgetterede niveau. Skolen har 74 1g’ere og 44 1hf’ere, hvilket 
er færre end forventet. MG har i år seks udvekslingselever, som går i 2g. 
 

Økonomi 
- 

Høring/Udtalelse 
Budgetopfølgningen er forelagt og gennemgået i SU og skolens økonomiudvalg. 
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Der skal tages stilling til 
- 

Indstilling 
Det foreslås, at budgetopfølgningen tages til efterretning. 
 

Bilag 
6.1 Budgetopfølgning januar-august 2019 
6.2 Nøgletal januar-august 2019 

 
Beslutning 
Bestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning. 

7 Tilbygningen til A-bygningen 
Sagsfremstilling 
Rektor giver en status på tilbygningen til A-bygningen. Arbejdet forløber planmæssigt og 
forventes at være færdigt til tiden, dvs. aflevering ultimo januar 2020. Rektor giver også 
en gennemgang af økonomien. 
 

Planmæssige forhold 
- 

Økonomi 
- 

Høring/Udtalelse 
- 

Der skal tages stilling til  
- 

Indstilling 
- 

Bilag 
7.1 Tilbygningen til A-bygningen - økonomisk oversigt september 2019 
 

Beslutning 
Som en del af punktet besigtigede bestyrelsen tilbygningen. Bestyrelsen tager arbejdet og 
rektors orientering til efterretning. 

 

8 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. Vilkår og krav vedrørende 
indbetalingen af midlerne til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler er 
endnu ikke fastlagte. Skolens revisor anbefaler, at skolen indbetaler pengene. Beløbet 
estimeres til at andrage omkring 2,7 mio. kr. Det præcise tal opgøres først ultimo 
december 2020. Indbetalingen af indefrysningen vil under alle omstændigheder påvirke 
skolens likviditet. 
 
Som følge af den nye ferielov er der kun optjent 16,64 dages ferie til afholdelse i det 
såkaldt forkortede ferieår fra 1. maj til 30. september 2020. Dette betyder, at der 
mangler en del dages ferie til afvikling af sommerferien i 2020. Skolen har besluttet at 
flytte normperioden fra 1/8-31/7 til 1/7-30/6. Den nuværende normperiode (1/8-31/7) 
afkortes med en måned i dette skoleår. Baggrunden for at flytte normperioden er ønsket 
om at samle ferieafholdelse og undervisningsfrie perioder, såkaldte 0-dage, inden for 
samme normperiode, når afholdelsen af ferien som følge af den nye ferielov ændres. På 
denne måde løser flytningen af normperioden problemet med afviklingen af ferie i det 
forkortede ferieår. 
 

Planmæssige forhold 
- 

Økonomi 
- 

Høring/Udtalelse 
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Flytningen af normperioden er aftalt med TR, drøftet med GL-klubben og hørt i SU 
 

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

Indstilling 
Formanden indstiller, at skolen helt eller delvist indbetaler de indefrosne feriemidler til 
Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler, men at finansieringen afklares, 
når vilkårene kendes.  
 

Bilag  
8.1 Notat vedr. den nye ferielovs konsekvenser for almene gymnasier 
 

Beslutning 
Bestyrelsen tager skolens håndtering af overgangen til den nye ferielov til efterretning. 
Bestyrelsen beslutter, at skolen helt eller delvist indbetaler de indefrosne feriemidler til 
Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler. Når vilkårene kendes, så 
genoptager bestyrelsen sagen. Skulle vilkårene som følge af lovgivning blive ændret, 
drøfter bestyrelsen desuden sagen på ny.  

9 Økonomi 
Sagsfremstilling 
På baggrund af foreløbige tal for januar-september 2019 fremlægger rektor et meget 
foreløbigt estimat for 2019. Estimatet skal danne grundlag en drøftelse af, hvor mange 
midler skolen inden for dette års budget kan anvende på 1) hensættelse relateret til den 
nye ferielov, 2) øvrige formål og/eller 3) tilbygningen til A-bygningen. 
Bestyrelsen bør i denne forbindelse overveje etableringen af tagterrassen på 
tilbygningen, der blev fjernet fra projektet i forbindelse med besparelserne efter 
licitationen. Der er klargjort til en tagterrasse, som var et stort elevønske. Afhængigt af 
størrelsen vil anlæggelsen af en tagterrasse andrage 100.000-250.000 kr.  

  
Planmæssige forhold 
Bestyrelsen har allerede afsat midler til tilbygningen i indeværende års budget. 
 

Økonomi 
- 
Høring/Udtalelse 
- 
Der skal tages stilling til  
Eventuel anvendelse af resterende midler. 
 

Indstilling 
- 

Bilag 
Der udleveres materiale på mødet. 
 

Beslutning 
Bestyrelsen ønsker at afsætte ca. 100.000 kr. til den tagterrasse, der blev sparet ud af 
projektet, fordi tagterrassen vil være en stor attraktion for skolen, og fordi den var et 
stort elevønske i forbindelse projektets tilblivelse. Bestyrelsen ønsker desuden, at rektor 
indhenter tilbud på etablering af to toiletter i tilbygningen. Etableringen af de to toiletter 
skal holde sig inden for en ramme på maksimalt 200.000 kr. 

 

10 Omlægning af fastforrentet lån 
Sagsfremstilling 
Renteudviklingen betyder, at det er fordelagtigt at omlægge skolens fastforrentede lån 
fra 2% til 0,5%. Skolens revisor anbefaler en omlægning, som vil give en betydelig årlig 
besparelse. Skolen har indhentet en beregning fra Nykredit på en omlægning samt en 
omlægning med en tillægsbelåning, som fx kan bruges på indbetaling af indefrosne 
midler til Feriefonden.  
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Planmæssige forhold 
- 

Økonomi 
- 
Høring/Udtalelse 
- 
Der skal tages stilling til  
Om skolen skal omlægge det fastforrentede lån eller omlægge med hjemtagelse af en 
tillægsbelåning. 
 

Indstilling 
Formanden indstiller, at skolen beslutter at omlægge skolens fastforrentede lån, 
herunder drøfter om der skal optages et tillægslån, som kan anvendes til helt eller delvis 
indbetaling af indefrosne midler til feriefonden. 
 

Bilag 
10.1 Beregning fra Nykredit – omlægning 
10.2 Beregning fra Nykredit – omlægning med tillægsbelåning 
 

Beslutning 
Bestyrelsen beslutter at omlægge det fastforrentede lån. I forbindelse med omlægningen 
ønsker bestyrelsen, at der hjemtages et tillægslån på 1 mio. kr.  
Rektor og formand bemyndiges til at opsige det eksisterende lån ultimo oktober og 
hjemtage et nyt lån. Bestyrelsen mener ikke, at skolen skal kurssikre det nye lån endnu. 

11 Resultatlønskontrakt for skoleåret 2018-19 
Sagsfremstilling 
Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelsen til at indgå resultatkontrakt med 
skolens rektor. De nærmere retningslinjer er beskrevet i brev fra ministeriet af 27. juni 
2013. Rektor deltager ikke i bestyrelsens behandling af dette punkt. 

 
Planmæssige forhold 
Udmøntningen af resultatlønskontrakten for skoleåret 2018-19 skal være indberettet 
senest den 15. oktober. 
 

Økonomi 
- 
Høring/Udtalelse 
- 
Der skal tages stilling til 
Bestyrelsen skal tage stilling til opfyldelsesgraden af resultatlønskontrakten med rektor 
Michael Levy Bruus for skoleåret 2018-19. 
 

Indstilling 
Bestyrelsen beslutter procent for målopfyldelse 

 
Bilag 
11.1 Resultatlønskontrakt for 2018-19 (samt vedlagt afrapportering) 
 

Beslutning 
Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med rektor Michael Levy Bruus’ arbejde. 
Bestyrelsen besluttede fastsætte opfyldelsesgraden af resultatlønskontrakten for 
skoleåret 2018-19 til 94,9%. 

 

12 Ny cheflønaftale 
Sagsfremstilling 
Som en del af den nye overenskomst (OK18) er der indgået en ny cheflønaftale. Efter 
deltagelse i de regionale orienteringsmøder orienterer formanden nærmere om den nye 
aftale. 
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Planmæssige forhold 
Rektor Michael Levy Bruus ønsker at overgå til den nye cheflønaftale per 1. august 2019. 
 

Økonomi 
- 
Høring/Udtalelse 
- 
Der skal tages stilling til  
Bemyndigelse at formanden til inden for rammerne af den nye cheflønaftale laver en 
lønpakke for rektor Michael Levy Bruus. 
 

Indstilling 
At formanden bemyndiges til at lave en lønpakke for rektor Michael Levy Bruus. 

Bilag 
 

Beslutning 
Bestyrelsen bemyndiger formand Hans Stige til at lave en samlet lønpakke for rektor 
Michael Levy Bruus inden for rammerne af den nye cheflønaftale. 

13 Indsatsområder for skoleåret 2019-20 
Sagsfremstilling 
Som følge af overgangen til den nye cheflønaftale indgås der fremover ikke en 
resultatlønskontrakt. Derimod vil skolen fremadrettet arbejde med nogle 
indsatsområder, som vil være tæt knyttet til skolens strategi.  

 
Planmæssige forhold 
 

Økonomi 
- 
Høring/Udtalelse 
- 
Der skal tages stilling til  
 

Indstilling 
 

Bilag 
13.1 Indsatsområder for skoleåret 2019-20 
 

Beslutning 
Punktet blev kort drøftet. Bestyrelsen beslutter at genoptage behandlingen og drøftelsen 
af de strategiske indsatsområder på mødet i december. 

 

14 Bestyrelsesmøder i 2019 
 

 10. december kl. 16-19 
 
Rektor udsender doodle for forårets møder, som vil være placeret i marts og maj/juni 

 

15 Emner til kommende bestyrelsesmøder 
Strategiske indsatsområder (10 december 2019) 
Den nye ferielov (fortsat) 
Udeområder 

 

16 Information fra bestyrelsesmødet  

17 Eventuelt  
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