
23. marts 2022 kl. 16.00 — 19.00

ROS BORG
GYMNASIUM & HF

Sted: Rosborg Gymnasium og HF. Lokale 5.14-5.15.

Tilstede:
Thyge H. Bjerring (TB)
Jens Holbech (JH).
Claus Lykkegård Due (CD).

Per Bhutho (PB)
Peter Nødskov(PN)(Afbud)
Hanne Hautop, (HA),

Rasmus Løjborg (RL),
Gitte Frederiksen(GF). (Afbud)
Carsten Myllerup(CM). (ikke tilstede)

Frank Hejlskov(FH)
Didi Cordula Else Nielsen(DN)(afbud)
Johannes Lychegaard Stidsen(JLS)
Revisionen PWC.

Rundsendt på mail d. 24.3.2022

Punkt Emne

Godkendelse at referat fra forrige mød
Godkendt.

e

2 Godkendelse at dagsorden
Rækkefølgen på pkt. 4 og 5 på mødet byttes

• om.

FH orienterer om perioderapportering pr
31.12.2021 ud fra bilaget.

Bestyrelsen ønsker, at der skal være mere styr

på opfølgning og styring af skolens Økonomi.

Ledelsen laver et skriftligt oplæg til

Regnskab og årsrapport for 2021 bestyrelsen ang. fremtidige tiltag på

økonomiområdet, som sikrer en bedre

. Perioderapportering pr. 31. december økonomistyring og økonomiopfølgning.

2021(bilag 2)
3

. Udkast til årsrapport 2021(bilag 3) Bestyrelsen ønsker, at rektor tager dialog med

. Udkast til revisionsprotokollat 2021(bilag 4) SU med henblik på at skabe et bedre

. Bestyrelsens stillingtagen til samarbejdsklima ang. kommunikation om

revisionsprotokollatet og tjekliste(bilag 5) økonomistyring i udvalget.

PB og CD udtrykte på medarbejdernes vegne
stor frustration over det fuldstændig uventede
overskud samt de angivne årsager.

Revisionen gennemgår udkast til årsrapport og
revisionsprotokol latet.

Referat bestyrelsesmøde

Dato:



TB gennemgår bestyrelsens tjekliste og

stillingtagen til revisionsprotokollatet.

Bestyrelsesmedlemmerne har mulighed for at
underskrive rapporterne digitalt eller manuelt.

Orientering om kapacitetsbegrænsning, søgetal Rosborg starter skoleåret 2022/23 med 13 stx

og klassedannelse klasser og 4 HF klasser.

FH orienterer om muligheden for konvertering

at skolens lån. Bestyrelsen ønsker pt ikke at

omlægge lån. FH orienterer bestyrelsen, hvis
Mulighed for konvertering at lån der opstår favorable muligheder for

omkonvertering.

Nyt fra: a. Tak til bestyrelsen for det gode og

a. Formanden konstruktive samarbejde i denne

b. Medarbejderne bestyrelsesperiode. Det er dejligt at

B c. Eleverne være formand for et gymnasium, som

d. Rektor genererer så meget positiv

e. Andre opmærksomhed.

‘
Bestyrelsesseminar d. 2.5 2022 på

7
l Munkebjerg. Her konstituerer den nye

• Eventuelt : bestyrelse sig.
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Per Bhutho (PB) Didi Cordula Else Nielsen(DN)

Gitte Frederiksen(GF)


