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Referat af bestyrelsesmøde 

8. december 2020 kl. 16.00-19.00 
 
Deltagere: Hans Stige, Thomas Specht Ludvigsen, Hans Ole Sørensen, Valdemar Fredensborg, Nicolai 
Kamper Berggren, Henrik Andreasen, Pia Ulrich Jensen og Michael Levy Bruus (sekretær) 
Afbud: Lise Damsbo Savic, Maria Fjord 
 

  Opfølgning 

1 Godkendelse af referat 
1.1 MG referat af bestyrelsesmøde 6. oktober 2020 

 
Beslutning 
Godkendt 

 

2 Godkendelse af dagsorden 
 
Beslutning 
Punkt 15 Gymnasiets revision blev tilføjet på mødet. Ellers blev dagsordenen godkendt. 

 

3 Meddelelser 
Bestyrelsesformand 

-  

 
Rektor 

- Status på MG 
- Skolen har 349 elever – 255 stx’ere og 94 hf’ere. Skolen har ikke oplevet 

frafald siden sidste bestyrelsesmøde 
- Skolen indgår fra 2021 i uddannelsesalliancen Lolland-Falster sammen med 

repræsentanter fra de to kommuner og fra området ungdomsuddannelser 
- Status vedr. indefrosne feriemidler og indbetaling til feriefonden 

 

 

4 Ferieplan for skoleåret 2021-22 
Sagsfremstilling 
Forslag til ferieplan for skoleåret 2021-22 fremlægges. 

 
Planmæssige forhold 
Det er bestyrelsen, som vedtager skolens ferieplan. 
 

Økonomi 
- 

Høring/Udtalelse 
Forslaget er blevet hørt i SU. 

 
Der skal tages stilling til  
Bestyrelsen skal tage stilling til forslaget (jf. bilag 4.1). 
 

Indstilling 
Det foreslås, at bestyrelsen vedtager forslaget til ferieplan. 

 
Bilag 
4.1 Forslag til ferieplan for skoleåret 2021-22 
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Beslutning 
Bestyrelsen vedtager ferieplanen. 

5 Budgetopfølgning 
Sagsfremstilling 
Budgetopfølgningen per 30. november 2020 giver ikke anledning til bekymring. 
Tilskuddene og omkostningerne er højere end forventet, hvilket hænger sammen med 
den positive søgning til MG. Skolen forventer at komme ud af finansåret 2020 med et 
beskedent overskud.  
  

Planmæssige forhold 
MG indberettede 106 1g’ere (stx) og 56 1hf’ere (hf) i begyndelsen af november, hvilket er 
markant højere end budgetteret med hhv. 79 nye stx’ere og 45 nye hf’ere. 
  

Økonomi 
- 

Høring/Udtalelse 
Budgetopfølgningen januar-oktober er fremlagt i skolens økonomiudvalg samt i SU. 

 
Der skal tages stilling til 
Budgetopfølgningen. 
 

Indstilling 
Det foreslås, at budgetopfølgningen tages til efterretning. 
 

Bilag 
5.1 Budgetopfølgning januar-november 2020 
5.2 Nøgletal for januar-november 2020 
5.3 Balancen november 2020 
 

Beslutning 
Bestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning. 

 

6 Økonomiske prioriteringer 
Sagsfremstilling  
Som opfølgning på bestyrelsesmødet 6. oktober 2020 fremlægger rektor et estimat for 
2020, der kan danne grundlag for en drøftelse af økonomiske prioriteringer for finansåret 
2020 og 2021. Rektor fremlægger desuden forslag til økonomiske prioriteringer, som 
stemmer overens med bestyrelsens beslutninger relateret til tilbygningen til A-bygningen 
og med de principper, der er drøftet i skolens økonomiudvalg. 

 
Planmæssige forhold 
- 
Økonomi 
Estimatet er i sagens natur forbundet med en vis usikkerhed. 
 

Høring/Udtalelse 
Principper og ideer er drøftet i skolens økonomiudvalg. 

 
Der skal tages stilling til 
Bestyrelsen skal tage stilling til de økonomiske prioriteringer. 

 
Indstilling 
- 

Bilag  
6.1 Estimat for finansåret 2020 
6.2 Økonomiske prioriteringer 

  
Beslutning 
Bestyrelsen godkender det af rektor fremlagte forslag, jf. bilag 6.2. 

 

mailto:maribo.gymnasium@Maribo-gym.dk
http://www.maribo-gym.dk/


Maribo Gymnasium, Refshalevej 2, 4930 Maribo. Telefon 54 79 04 79. Telefax 54 79 04 78.  

E-mail: maribo.gymnasium@Maribo-gym.dk Hjemmeside: www.maribo-gym.dk. CVR-nummer: 29554250. EAN 5798000557673. 

 

 

7 Budget 2021 
Sagsfremstilling  
Forslaget til budgettet for 2021 fremlægges. Budgettet bygger på forslag til finanslov for 
2021 (FFL2021) og på en forudsætning om et optag på 79 stx-elever og 45 hf’ere (på 
tælledagen) og dannelse af 3 nye 1g klasser og 2 nye hf-klasser.  
Skolen budgetterer med et overskud på 95 t.kr. 
GYM10 er ikke indeholdt i budgettet. 

 
Planmæssige forhold 
Budgettet skal vedtages inden 2021. 

 
Økonomi 
- 

Høring/Udtalelse 
Forslaget er diskuteret i skolens økonomiudvalg samt i SU. 

 
Der skal tages stilling til 
Bestyrelsen skal tage stilling til forslaget. 

 
Indstilling 
Det foreslås, at bestyrelsen godkender forslag til budget 2021 byggende på de omtalte 
forudsætninger. 
 

Bilag  
7.1 Forslag til budget for 2021 

  
Beslutning 
Bestyrelsen vedtager forslag til budget for 2021. Den endelige finanslovsaftale for 2021 
forhøjer skolens forventede indtægter i form af tilskud med samlet set ca. 530 t.kr. 
Disponeringen af de ekstra midler drøftes på mødet i juni 2021, når søgetallene kendes. 

 

8 COVID-19’s påvirkning af hverdagen på MG 
Sagsfremstilling 
COVID-19 har stor indflydelse på hverdagen på MG. Skolen har samlet haft 15 smittede 
elever og været midlertidigt nedlukket to gange, ligesom 2g-årgangen var hjemsendt i 
nogle dage. Rektor, medarbejdere og elever giver en kort status, som kan danne grundlag 
for drøftelse i bestyrelsen.  

 
Planmæssige forhold 
- 

Økonomi 
- 

Høring/Udtalelse 
- 

Der skal tages stilling til 
- 

Indstilling 
- 

Bilag  
- 

Beslutning 
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsen påskønner skolens og 
medarbejdernes indsats, ligesom den anerkender de afsavn, som eleverne har i denne 
periode. Bestyrelsen bakker op om ideen om, at skolen planlægger med virtuel 
undervisning i begyndelsen af det nye år, hvor eleverne møder gradvist ind på skolen. 

 

9 Studietur i kalenderåret 2021 
Sagsfremstilling 
Efter planen tager 3g’erne til Berlin i uge 12, mens 1hf og 2hf tager til Amsterdam i uge 
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12. Turen er bestilt og delvist betalt. Studieturen gennemføres imidlertid kun, hvis det er 
forsvarligt, og hvis det er i overensstemmelse med myndighedernes anvisninger. Hvis 
turen aflyses af rejsearrangøren, så refunderes pengene af Rejsegarantifonden. Hvis 
turen aflyses af skolen, så kan de indbetalte penge være helt eller delvist tabt. 
Bestyrelsen drøfter, hvordan den forholder sig, hvis skolen aflyser studieturen.  
 

Planmæssige forhold 
- 

Økonomi 
- 

Høring/Udtalelse 
- 

Der skal tages stilling til 
- 

Indstilling 
- 

Bilag  
- 

Beslutning 
Bestyrelsen vedtager, at Maribo Gymnasium vil refundere de af eleverne indbetalte 
penge til den planlagte studietur, hvis skolen beslutter sig for at aflyse studieturen, selv 
om rejsearrangøren med afsæt i rejsevejledningerne ville kunne gennemføre turen. I 
forlængelse heraf vedtager bestyrelsen følgende tillæg til skolens studie- og ordensregler: 
”Hvis Maribo Gymnasium beslutter sig for at aflyse en planlagt studietur, som med 
henvisning til Udenrigsministeriets rejsevejledninger kunne være gennemført, så vil 
skolen tilbagebetale de penge, som eleverne har betalt for at komme på studietur.” 

10 International skole 
Sagsfremstilling 
Rektor redegør kort de seneste møder med Lolland Kommune vedr. International skole, 
herunder for ønsket om leje S-bygningen. 
 

Planmæssige forhold 
 

Økonomi 
- 

Høring/Udtalelse 
- 

Der skal tages stilling til 
- 

Indstilling 
- 

Bilag  
- 

Beslutning 
Bestyrelsen er meget positivt stemt over for projektet, som både er interessant, 
ambitiøst og spændende. Bestyrelse roser projektet. Bestyrelsen er indstillet på at indgå 
en lejeaftale, som omfatter hele S-bygningen. Bestyrelsen ønsker, at rektor med 
inddragelse af den af bestyrelsen nedsatte gruppe færdiggør forhandling af lejeaftale 
med Lolland Kommune. 

 

11 Seminar om ny strategi og indsatsområder 
Sagsfremstilling 
På grundlag for af bestyrelsesmødet den 6. oktober drøftes fokus og indhold af 
seminaret, herunder også forberedelsesmateriale og ekstern oplægsholder. Datoen for 
seminaret fastlægges endeligt på mødet. 
 

Planmæssige forhold 
 

Økonomi 
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- 

Høring/Udtalelse 
- 

Der skal tages stilling til 
Fokus og indhold af seminar om ny strategi og indsatsområder. 
 

Indstilling 
- 

Bilag  
- 

Beslutning 
Bestyrelsen beslutter med baggrund i situationen omkring COVID-19 at udskyde 
seminaret til efter påske. 

12 Bestyrelsesmøder i 1. halvår 2021 
 
Rektor udsender lige efter nytår doodle til mødedatoer for foråret og for seminaret i 
april. 

 

13 Emner til kommende bestyrelsesmøder 
Strategiske indsatsområder for MG samt ny strategi (seminar)  
Ungdomsuddannelse på Lolland  
Den nye ferielov 
Gymnasiets revisor 

 

14 Information fra bestyrelsesmødet  

15 Gymnasiets revision 
Sagsfremstilling 
Rektor orienterer kort om ændringer hos PwC, som er skolens revisor. 
 

Planmæssige forhold 
 

Økonomi 
- 

Høring/Udtalelse 
- 

Der skal tages stilling til 
 

Indstilling 
- 

Bilag  
- 

Beslutning 
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. På næstkommende bestyrelsesmøde 
ønsker bestyrelsen at drøfte gymnasiets revision, herunder også et evt. skift af revisor. 

 

16 Eventuelt  
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