
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
Referat fra mødet i Bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium den 13-12-
2021 Kl. 16:00-18:00 
Til stede: Bo Højsgaard, Martin Bech, Steffen Hessellund (fra punkt 8), Anette Therkelsen, 
Benjamin Jørgensen, Rune Hildebrandt (HI), Anne Sofie Rechnagel Szulevicz (SZ), Anna 
Rosenberg Mortensen (fra punkt 6), Art Binqe, Torben Poulsen (TP), Aase Jensen (JE), 
Grethe Andersen (GA). 

 
 

 
1) Underskrivelse af referat fra sidste møde 

Referatet blev underskrevet. 
 

2) Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt. 
 

3) Meddelelser  
Ledelse: 
PLUS-bus: Firmaet er gået konkurs, arbejdet skal nok i EU-udbud igen, så vi ved 
reelt ikke, hvornår det er færdigt. 
Corona: Mange er vaccinerede, dem der smittes, er typisk ikke vaccinerede. 
Situationen med nære kontakter giver udfordringer i forhold til den igangværende 
eksamen. Fest, juleafslutning og julefrokost er aflyst. 
Der er ansat en ny pedelmedhjælper: Richard Jensen (som afløser for Birger). 
Regions- og kommunalvalg: Vi afventer, hvem der bliver siddende i bestyrelsen og 
hvem, der forlader den. 
 
Lærere: 
Det går stille og roligt, der arbejdes på at genoprette en god skolekultur. Der er 
planer om at indstifte fælles ”nytårsforsætter” i alle klasser. 
 
Elever/elevråd:  
Har holdt 6 møder i år med skiftende fokuspunkter. Vi har deltaget i UngEnergis 
årlige event ”Fem Fede Dage” med fokus på bl.a. bæredygtig mad, genbrug af tøj 
og mindre strømforbrug. Ugen sluttede af med plantning af to træer.  
Lige nu er der fokus på oprydning, især i kantinen, flere elevskabe mm. 
 

4) Opfølgning af beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 
Ingen beslutninger fra sidste møde. 

 
5) Indberetning af klassekvotient 

Bestyrelsen godkendte indberetningen af klassekvotienten. Både STX og HF var 
under 28 i gennemsnit. 
 

6) Perioderegnskab 



Perioderegnskabet pr. 31. oktober viser en positiv afvigelse på 3.329.278 kr. Der er 
en periodeforskydning i statstilskuddet, da de aconto vi får er for store. Der er et 
merforbrug på lønninger til undervisning, som også blev fremlagt på sidste 
bestyrelsesmøde. Der er stadig positive afvigelser på fagene, censur, 
efteruddannelse, studierejser og ekskursioner, som skyldes corona. Generelt er det 
det samme billede, som der var i forbindelse med perioderegnskabet 31. juli.  
 
Der forventes et overskud pr. 31/12 på mellem 1,1- 1,5 mio. Fagene har stadig 
mulighed for at bruge deres midler, så det giver selvfølgelig en usikkerhed på årets 
resultat. Den positive afvigelse på fagene er 31.oktober 316 t.kr.  
Aase regner med at indbetale resten til feriefonden senest 31. december, for at 
spare renten i 3 måneder.  
Der blev spurgt til energipriserne. Her kunne Aase oplyse, at de er låst de 
kommende 4 år. Generelt har vi efterhånden gjort alt for at spare på energi. 
 

7) Omlægning af lån 
I forbindelse med betaling af feriepengene til feriepengefonden skal vi afgøre 
lånoptagelsen. 
Bo Højsgaard og Aase Jensen fremlagde mulighederne for låntagning. Der var 
hentet tilbud på optagelse af et fast forrentet 30-årigt lån eller et variabelt forrentet 
F5T (Flekslån), hvor ydelsen er den samme, som det fastforrentede lån. Efter en god 
debat vedtog bestyrelsen ved en flertalsafgørelse at tage et F5T (Flexlån), som er i 
overensstemmelse med de muligheder vi har i forhold til vores finansielle strategi. 
Lånet bliver på 20.362.000 kr., da de 2 F5 lån vi har, bliver lagt sammen med det nye 
lån. 

 
8) Budget for 2022 og prioriteringer (Budgetgæt 2023– 2024) 

JE fremlagde forslag til budget med udgangspunkt i finanslovsforslaget. 
Elevoptaget er fastsat til 9 stx og 3 hf og de danner grundlag for budgettet. 
Nyt i forudsætningerne er, at ledelsen skal komme med en prognose for 
elevoptaget de kommende år. Der blev fremvist en prognose fra regionen for 
afgangselever i folkeskolen i Aalborg. Den viser ikke fald i afgangselever de 
kommende år. 
Det helt afgørende i budgettet er elevoptaget og lærerlønningerne. Der er ikke 
budgetteret med større vedligeholdelsesopgaver.  
Budgettet viser et resultat på 396 t.kr og kravet til budgettet er 390 t.kr., i henhold til 
den finansielle strategi.  
Budgettet vil blive ajourført i forbindelse med afslutning af årsregnskabet.  
 
Der blev fremlagt budget for 2023-2024, hvor optaget af elever er samme niveau 
som i 2022. Der er ikke pristalsreguleret på taxametertilskud, men der er sat 
lønstigninger ind. Budgetterne viser, hvor hurtigt det går den forkerte vej.  

 
9) Whistleblower-ordning 

17. december træder en ny ordning i kraft, der gælder ansatte på alle statslige 
institutioner. Man skal kunne indberette delvist anonymt om kriminelle forhold. DG 
har lavet skabeloner, alle i Nordjylland bruger. Der oprettes en e-mail, der ikke kan 
spores i vores system. Bestyrelsen drøftede, hvem der skal sidde med området, og 



man vedtog, at sikkerhedslederen og en AMR-repræsentant skal varetage arbejdet i 
fællesskab. 
 

10) Rektors merarbejde (BO/TP) 
TP redegjorde for forholdene omkring corona, der har givet en hel del ekstra 
arbejde. Alle andre udadrettede aktiviteter, fx alle møder på universitetet, er kørt 
videre på normal vis. 
Bestyrelsen meddeler, at det er besluttet at TP får honorering 50000,- 

 
11)  Fremtidig markedsføring (TP) 

TP redegjorde for markedsføring: Biografreklamen er forlænget, busreklamer 
forlænget, stxmindblow.dk er et nyt tiltag (folkeskolekonkurrence). Der er enighed 
om at have fokus på stx-dyder og gøre op med myterne. Konkurrencen er med 
HHX/HTX, ikke de andre stx-skoler. 

 
12)  Investeringsrammer 

I 2021er der afsat 400.000 kr. til rampen, i 22/23 200.000 kr. til bil/bus. Efter 
konkursen bliver de 400.000 til rampen nok først aktuelle i 2022, så det vil blive rettet 
i forbindelse med indberetningen i foråret 2022.  

 
13)   Mål- og strategiarbejdet 2020-2025 (GA) 

Kort orientering om arbejdet med Mål-&strategi. Hovedområderne er trivsel, 
faglighed, valg og kommunikation. Der er bl.a. gang i et trivselsdøgn for personalet, 
supervision, sprogdag. 
 

14)   Eventuelt 
 
 

 
 

Mødedatoer i dette skoleår:  
Juleafslutning 21/12 i Budolfi kl 9:00 og Julefrokost på gymnasiet kl 12:00 (bestyrelsen er 
velkommen) aflyst 
Orienteringsaften torsdag den 13/1 22 kl. 19:00  
Ordinært bestyrelsesmøde 24/3 2022 kl. 16:00 
Ordinært bestyrelsesmøde 7/6 2022 kl. 16:00 (sommerfrokost kl. 18:30) 
Ordinært bestyrelsesmøde 27/9 2022 kl. 16:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referat Grethe Andersen 15-12-2021 



 
 
___________________________________________________________________________ 
Bo Højsgaard (Formand)    Martin Bech (Næstformand)  
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Steffen Hessellund     Anette Therkelsen  
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Anne Sofie Rechnagel Szulevicz    Rune Hildebrand  
 
 
 
________________________________________________________________________  
Benjamin Jørgensen     Torben Poulsen (Rektor)  
 
 
 
________________________________________________________________________  
Anna Rosenberg Mortensen   Art Binqe  
(Elevrådet)                                                                                   (Elevrådet) 
 
 
 
 


