
 

       – 1 – 

 

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 24. marts, 2021 kl. 16.30  

 

Til stede: Bent Engelbrecht (BE), Lars Bluhme (BL), Erik Nørgaard Mønster (EM), Uffe Jensen 

(UJ), Karsten Geertsen (KG), Erik Hygum (EH), Hans Kjeldsen (HK), Tove Thomassen (TT), Niels 

Jensen (NJ), Camilla Angaard Nielsen, 2x (CN), Nicholas Lundkvist Bundgaard, 2y (NB) og Anne 

Bisgaard Vase (AV) 

 

Revisor Kasper Aaby Rasmussen (KR) var til stede under punkt 1. 

 

Fraværende med afbud: Inge Pedersen (IP)  

 

Mødet blev indledt med, at dagsorden blev godkendt. 

 

Ad 1: Årsrapport og revisionsprotokollat 2020. (Bilag 2 og 3)  

KR gennemgik hovedpunkterne i årsrapport og revisionsprotokollatet for 2020 samt bestyrelsestjek-

listen. Der afgives en blank revisionspåtegning uden forbehold og uden fremhævelser. Revisionen 

konkluderer, at skolen har en god økonomistyring og et velfungerende kontrolmiljø i forhold til 

både bogføring og forvaltning af de anvendte midler, så de anvendes bedst muligt i forhold til sko-

lens formål. Skolens likviditetsmæssige situation er klart i bedring og ser fornuftig ud, og bestyrelse 

og ledelse skal være opmærksom på at følge dette fremadrettet.  

 

Bestyrelsen spurgte efterfølgende opklarende til udvalgte punkter i årsrapport, revisionsprotokollat 

og bestyrelsestjeklisten, herunder feriepengeforpligtelsen.  

 

BE takkede på bestyrelsens vegne KR for en grundig og informativ orientering. Bestyrelsen god-

kendte herefter årsregnskabet og bestyrelsestjeklisten. HK gav i forbindelse med godkendelsen ud-

tryk for ikke at have vurderet, at der er problemer med de fastsatte kontrolinstanser i forhold til be-

svigelser, samt at denne vurdering bygger på tillid til ledelsen og øvrige aktører. Regnskabsmateria-

let fremsendes til digital underskrift hos bestyrelsens medlemmer, mens bestyrelsestjeklisten under-

skrives af BE på vegne af hele bestyrelsen. 

 

Bestyrelsen godkendte regnskabet.  

 

Ad 2: Godkendelse af referat fra mødet d. 1/2, 21. (bilag 1) 

Referatet blev godkendt. Dette og referatet fra det sidste virtuelle møde underskrives, når bestyrel-

sen mødes fysisk.  

 

Ad 3: Meddelelser 

a. Status på elevoptag 2021 og klassedannelse. 

BL orienterede om elevoptaget 2021, hvor der pt. er 180 1. prioritetsansøgninger til OG. 

Dette er 13 færre end sidste år, hvilket kan skyldes, at den nuværende 9. klasse-årgang i 

Odder er mindre end tidligere. Der oprettes 7 klasser i den kommende 1g, da 6 klasser 

ville betyde, at OG skulle afvise 12 elever, herunder elever fra Odder. OG er forpligtet 

til at optage elever fra Odder, der har OG som 2. prioritet og ikke kan få deres 1. priori-

tet, indtil kapacitetsgrænsen nås. Region Midt har fastsat en kvotient på 29,5 elever pr. 

klasse i fordelingen, men fra 1. november gælder BUVMs klassekvotient på 28, hvilket 
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er 196 elever i 1g på OG fra 1. november. OG kan således i efteråret 2021 havne i 

samme situation som i 2020 ift. for mange elever i 1g efter 1.november.  

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og udtrykte enighed i prioriteringen ift. 

elevoptaget.   

 

b. Fordeling af elever i Aarhus-området 

BL orienterede kort om elevfordelingen i Århus-området, hvor status er, at Marselisborg 

Gymnasium, Aarhus Katedralskole og Aarhus Statsgymnasium har fået flere ansøgere, 

end der er kapacitet til, mens Viby Gymnasium og Aarhus Gymnasium STX (afd. Tilst 

og Aarhus C) har vigende søgetal. 

 

c. Elevrådet 

CN og NB orienterede om elevrådets arbejde, der i den kommende tid bl.a. vil fokusere 

på kønsmæssig trivsel og minoritetstrivsel på gymnasiet. Elevrådet har i den forbindelse 

kontakt til organisationer, der kan bidrage til dette arbejde. I forhold til den generelle 

trivsel giver elevrådet giver udtryk for, at der i hjemsendelsesperioden har været god fo-

kus på trivsel i undervisningen i fagene, og at det er vigtigt, at der forsat er opmærksom-

hed på dette. I den kommende periode vil elevrådet desuden arbejde for, at hold fra OG 

skal deltage i Stafet For Livet i det omfang det er muligt. Skolen har givet 5000 kr. til 

dette. I forhold til elevrådets interne arbejde deltager elevrepræsentanter i et ledelseskur-

sus gennem DGS d. 14. april.  

 

d. Bestyrelsesforeningen 

Intet at berette.  

 

Ad 4: Corona og genåbning. 

BL orienterede om status på genåbningen pt, hvor halvdelen af 3g-årgangen har fysisk undervisning 

indenfor på skolen i denne uge, mens den anden halvdel er indenfor i næste uge.1g og 2g har udeun-

dervisning en dag om ugen i dertil opsatte pavilloner. Det er et krav, at elever og medarbejdere skal 

kunne fremvise et negativt testresultat, der er højst 72 timer gammelt, for at komme på skolen, og 

ledelsen har derfor tjekket elever og medarbejderes testresultater hver morgen i denne uge. TT og 

NJ bemærkede i den forbindelse, at kravet om test har givet et mere afslappet undervisningsmiljø 

end i efteråret.  

 

Skolen har fået 450.000 kr. fra en BUVM-pulje til trivselsaktiviteter og fagligt efterslæb i resten af 

dette skoleår. I forhold til det faglige efterslæb kan puljen bl.a. bruges til to-lærer-ordninger, ekstra 

timer, virtuelle sprogskoler mv. I forhold til de trivselsmæssige aktiviteter nedsættes efter påske en 

gruppe på fem-seks lærere, der skal tilrettelægge trivselsaktiviteter for eleverne i resten af skoleåret. 

Dette skal give den enkelte lærer mere plads til at koncentrere sig om det faglige.  

 

Ad 5: Evt.  

BE orienterede om, at BUVM har bedt om, at der udarbejdes en langsigtet finansiel strategi, og at 

det derfor kan være nødvendigt at holde et ekstraordinært bestyrelsesmøde.  

 

BL præsenterede kort grafer for det ny-opsatte solcelleanlægs produktivitet. Der hænger en skærm i 

Pyramiden, der viser anlæggets energiproduktion. Dette kan evt. også komme på skolens hjemme-

side. 

 

BE afsluttede mødet med at sige stor tak til både ledelse og øvrige medarbejdere for indsatsen.  
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Referat til underskrift  

 

 

Bent Engelbrecht    Lars Bluhme 

Formand     Rektor 

 

 

 

Uffe Jensen     Erik Nørgaard Mønster  

 

 

 

 

Inge Pedersen     Erik Hygum  
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