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Referat fra mødet i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium 
23/3 2021 Kl. 16.00 – 19:00 

Til stede: Bo Højsgaard, Martin Bech, Steffen Hessellund, Anette Therkelsen, Benjamin 
Jørgensen, Rune Hildebrandt (HI), Anne Sofie Rechnagel Szulevicz (SZ), Torben Poulsen 
(TP), Aase Jensen (JE), Grethe Andersen (GA). Revisor Line Boregaard 
Ikke til stede: Anna Freja Hvidbjerg-Hansen, Anna Rosenberg Mortensen 

 
 

1) Underskrivelse af referat fra sidste møde  
Referatet underskrevet af de tilstedeværende. 
 
2) Godkendelse af dagsorden 
Pkt. 5 skal ændres, da vi skal give Aase Jensen bemyndigelse til at indberette regnskabet. 
 
3) Regnskab 2020 (revisor til stede) (JE) 
Regnskabet er meget påvirket af Corona situationen, hvilket viste sig allerede i foråret. 
 
Statstilskuddet er større end budgetteret, hvilket skyldes tilskud til håndtering af rengøring i 
forbindelse med Corona og kompetenceudvikling af lærerne. Der er også meget få elever, 
der er udmeldt. 
Der har ikke været udbetalt overtid som budgetteret, men der er kommet en ekstra 
omkostning, som følge af den nye beregning af feriepengeforpligtigelsen, men der er en 
positiv afvigelse på lærerlønningerne. Øvrige omkostninger under undervisning er generelt 
påvirket af Corona, da der ikke har været afholdt så mange elevaktiviteter, efteruddannelse 
og censur, som der normalt plejer at være, ligesom personalet har været hjemme for at 
varetage virtuel undervisning. 
Administrationen og bygningernes drift bærer også præg af sparede omkostninger, dog er 
der en afvigelse på omkostninger vedrørende bygninger, som skyldes at udgifterne til 
håndtering af rengøringen i forbindelse med Corona er bogført under bygningens drift. 
 
Regnskabet viser et overskud på 1.075.071 kr. mod budgetteret underskud på 1.390.000 
kr.. Skolens egenkapital er 6.080.713 kr. 
 
Det betyder en forbedring af skolen likviditet, hvilket er positivt også set i lyset af 
ministeriets bemærkning til årsregnskabet for 2019. 
 
 
Revisor Line Boregaard: Årsrapport og protokol 
 
Line Boregaard takker for samarbejdet med Aase Jensen og teamet omkring hende, alle er 
meget hjælpsomme, og der leveres et godt materiale. 
 



Årsrapporten er forsynet med en blank revisionspåtegning og en blank udtalelse om den 
udførte juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevision. 
 
 
Line Boregaard støtter op om det Aase har sagt. Hoved- og nøgletal viser, vi bruger 
midlerne på kerneydelsen, undervisning.  
 
Kigger man på omsætningsaktivernes størrelse i forhold til den kortfristede gæld, kan man 
se at der kræves en stram styring af likviditeten, hvilket også sker. 
 
Konklusion: Godt styr på tingene, fokus på likviditet og elevoptag. Skolen har gode 
styringsredskaber.  
 
Bestyrelsen blev spurgt om den havde kendskab svindel, hvilket den ikke havde. 
 
Bestyrelsen har taget stilling til revisors kritiske bemærkning vedrørende overskridelse af 
klasseloftet i 2019. For meget udbetalt tilskud er afregnet og sagen er ude af verden. Line 
Boregaard klædte bestyrelsen på til at underskrive bestyrelsens tjekliste. 
 
Forretningsgange, betryggende IT-systemer, kompenserende kontroller er i orden. 
 
Underskrivningen kommer til at foregå elektronisk, regnskabet skal indberettes senest 9. 
april. 
 
4) Bestyrelsens checkliste (JE)  
Revisor klædte bestyrelsen på til at godkende tjeklisten. Underskrevet af Bo Højsgaard på 
bestyrelsens vegne. 
 
5) Bemyndigelse til indberetning af regnskabet 
 Aase Jensen bemyndiges til at indberette regnskabet. 
 
6) Budget 2021 (JE) 
Ajourføringen af budgettet efter vedtagelse af finansloven gav ikke et større resultat, trods 
en stigning i takster, da der har været et stort frafald frem til indberetningen af elever 20. 
tælledag efter semesterstart.  
Budgettet er udarbejdet ud fra, at der bliver oprettet 10 STX og 2 HF-klasser. Efter vi har 
fået elevtilmeldingerne, viser det sig, at der bliver oprettet 8 STX og 3 HF klasser. Det 
betyder, at der skal ske en tilpasning af lærerne til færre klasser. 
 
Budgettet viser et resultat på 659 TKR. 
 
Indbetalingen til feriefonden blev kort vendt og der tages tilbud hjem fra kreditforeningen, 
så vi er sikre på at kunne låne pengene. Der vil blive foretagen en delindbetaling og resten 
bliver betalt, når optagelse af lånet sker 1. april 2022, samtidig med omlægning af de 2 F5 
lån. 
 
Budgettet er udarbejdet ud fra de forudsætninger at eleverne er på skolen. 
 



7) Udpegning af revisor (JE) 
Efter en snak om andre firmaer, dumping af priser, ekstrahonorar for diverse opgaver, 
konkurrenceudsætte mm besluttes det at fortsætte med PVC. Det besluttes at afsøge 
markedet og evt. tage priser hjem i starten af næste år,  
 
8) Meddelelser  
Ledelse: 

• Alle afgangselever har nu været tilbage på skolen på halv tid i en periode. Resten af 
eleverne kommer tilbage ligeledes på halv tid efter påske. Alle fortsætterelever har 
haft en udendørs teambuildingdag inden påske.  

• Efter påske skal vi have selvtest på skolen. Der uddannes en række supervisorer. 

• Ungdomsuddannelserne i Aalborg Kommune har valgt at udarbejde en fælles politik 
for tobaksfrie ungdomsuddannelser, der træder i kraft 31.07. 

• Nabobyggeriet skrider fremad uden at genere os ret meget. 

• Vejføring giver mange gener lige i øjeblikket. 

• Corona fylder meget i forhold til planlægning, trivsel mm. 
 
Lærere: 

• Klubmøder: Corona fylder meget, alle er ved at køre trætte, svært at motivere sig 
selv og eleverne. Sammenhængskraften mangler, når man ikke ses i det daglige 
med kolleger. Det giver flere konflikter lærere imellem. 

• Bekymring for søgetallet, selv om der er en forklaring i år. 

• 1g: hvordan har de det egentlig? Hvordan får vi 3g afsluttet på en god måde? 
 
Elever/elevråd:  
 
Bestyrelsesmedlemmer:  

• Der skal holdes døgnmøde i september. Det er meget givtigt. 

• Anette Therkelsen nævner universitetets nye og bedre hjemmeside, der er mere 
brugervenlig for gymnasielærere. Link fremsendes så det kan komme ud til lærerne. 

 
9) Opfølgning af beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 
Der er ingen beslutninger til opfølgning fra sidste møde. 
 
10) Elevoptag, klassedannelse, ansættelser og opgavefordeling (TP) 
8,2 stx og 2,55 hf-klasser i øjeblikket. 
Vi venter på optagelsesprøver og vurderinger. 
Alle i Aalborg er gået tilbage, dobbelt så mange unge søger i 10. klasse og på efterskole, 
flere tager et år mere oplyser UU. 
Opgavefordelingen starter efter påske. 
 
11) Midtvejsevaluering af rektors resultatløn 2020/21 
Torben Poulsen redegjorde kort for arbejdet med indsatsområderne, fx motivation, trivsel 
og faglighed, medbestemmelse og kommunikation. 
 
12) Indberetning af styrket efteruddannelse (BO) 



Bo Højsgaard gjorde rede for indberetning af styrket efteruddannelse til UVM: Vores tal er 
langt større end nødvendigt, så vi er berettiget til tilskuddet. 2020 og -21 skal indberettes 
samtidig. 
 
13) Investeringsrammer (BO) 
Der er ikke de store planer om investeringer: bil 2022, traktor 2023, der afsættes et beløb 
til uspecificerede investeringer. Der kan ske noget uforudset. 
 
14) Status over fraværsindsats (TP) 
Det er svært at bruge tallene til sammenligning, da der hele tiden kommer nye regler om, 
hvad der skal slettes og ikke slettes på grund af Corona, test mm. Tallene ser pæne ud. 
Der sker hele tiden et fald. 
 
15) Revision af studie- og ordensregler TP) 
Ændringen blev vedtaget. Ændringen er begrundet i den nye lov om røgfri skoledag. 
 
16) Eventuelt (herunder mødedatoer næste år)  
8/6 2021, 21/9 2021 døgnmøde, 7/12 2021 
 
Referat 26-03-2021 Grethe Andersen 
 


