
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
  

 
 
 

Referat fra mødet i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium 
24/3 2022 Kl. 16.00 – 19:00 

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

 
1) Underskrivelse af referat fra sidste møde  
Referat underskrevet. 
 
2) Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt. 
 
3) Regnskab 2021 (JE) (Revisor Line Borregaard PWC) 
JE gennemgik regnskabet. Flot resultat på 2.781.304 kr. mod budgetteret 659 Tkr. 
Egenkapitalen er på 9.457.958 kr. 
Den store afvigelse på taksameter skyldes de mange ekstraordinære tilskud som følge af 
coronaen. Tilskuddene er brugt til det, de er givet til, og der er udarbejdet separate 
regnskaber for de enkelte tilskud. Der har ikke været udbetalt så meget overarbejde, der 
har været færre fester, mindre censur, mindre efteruddannelse og billigere studieture. Der 
er brugt flere midler på vedligeholdelse af bygninger, hvilket skyldes, at der er opsat 
berøringsfrie vandhaner for at mindske smitten. Generelt har coronaen stadig indflydelse 
på årets resultat i 2021. Der har i året været en bedre likviditet som følge af det store 
overskud, hvilket har gjort det muligt at indbetale mere til feriefonden, så der spares nogle 
renter. 
 
Line Borregaard gennemgik nøgletallene og konkluderede, at der er styr på tingene.  
Det flotte resultat har betydet, at egenkapitalen er steget. Den samlede likviditet falder, 
hvilket skyldes indbetaling af indefrosne feriepenge. Soliditetsgraden er steget.  
Årsværk pr. 100 årselever stiger, hvilket vi skal være meget opmærksomme på, men som 
året har set ud, hænger det fint sammen. Årsregnskabet forsynes med en ”blank” 
revisionspåtegning. 
 
Line Borregaard gennemgik revisionsprotokollen og afgav en ”blank” udtalelse om den 
udførte juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevisionen. 
I revisortjeklisten er der to X, som er flyttet fra ingen kritiske bemærkninger til væsentlige 
bemærkninger. Dette skyldes ikke, at der er ændret nogle forretningsgange på gymnasiet, 
men at UVM har spidset pennen. X skyldes, at TP og JE har Visa kort, hvilket betyder, at 
de har enefuldmagt. Disse X skal bestyrelsen forholde sig til i deres tjekliste. Line 
Borregaard bemærkede, at der ikke er konstateret nogen uregelmæssigheder 
overhovedet. 
Bestyrelsen blev spurgt, om de har mistanke om besvigelser, til hvilket de svarede, at det 
har de ikke. Det har revisor heller ikke.  



Gymnasiet skal fortsat have fokus på likviditeten, hvilket JE også har. Revisor roste de 
kompenserende kontroller, som gør, at der er to personer på mange handlinger. 
Hun kommenterede benchmark, hvor gymnasiet sammenlignes med 20 andre institutioner 
af samme størrelse. Der ligger vi fint. 
 
Regnskabet og revisionsprotokollen rundsendes til elektronisk underskrift. 
 
4) Bestyrelsens checkliste (JE)  
Under gennemgangen af årsregnskabet og protokollen klædte revisor bestyrelsen på til at 
godkende tjeklisten. 
Revisor har givet regnskabet en blank påtegning, men da der i revisors tjekliste er en 
væsentlig bemærkning, skal bestyrelsen forholde sig til denne bemærkning. Bestyrelsen 
har følgende kommentar: 
 
40 Enefuldmagt Bestyrelsen er bekendt med og accepterer, at skolens rektor og økonomichef 

har Visa kort og dette bruges i de situationer, hvor der ikke er muligt at få 
tilsendt en faktura til Gymnasiet.   

 
Bestyrelsen godkendte checklisten og formanden underskriver.  
 
5) Bemyndigelse til indberetning af regnskab (JE)  
JE bemyndigedes til indberetning af årsregnskabet og PWC fremsender en XBRL-fil. 
 
6) Budget 2022 (JE) 
Det ajourførte budget blev fremlagt og holdt op imod det, som bestyrelsen godkendte i 
december. Der har været et frafald på 20 elever, hvilket betyder et mindre tilskud på ca. 
T.kr.1.000. Det manglende tilskud har betydet, at det har været nødvendigt at finde nogle 
besparelser. Disse besparelser er fundet ved at minimere beløbene, der er afsat til 
udbetaling af overtid, turnus, censoromkostninger og studieture. Ligeledes er der 
budgetteret med indtægter fra brobygning/introforløb og ekstra midler til efteruddannelse, 
hvilket vi ikke tidligere har gjort. 
Budgettet viser et resultat på 351 T.kr, hvilket betyder, at årets likviditet hænger sammen, 
hvilket er et krav i den finansielle strategi. JE gjorde opmærksom på, at det er et stramt 
budget. 
Budgettet blev godkendt. 
 
7) Udpegning af revisor (JE) 
Revisor Line Borregaard fremlagde PWC’s tilbud på det kommende års revision. Der er 
tale om en større stigning i forhold til 2021, da kravene til revisionen bliver større. 
Bestyrelsen drøftede tilbuddet, og man besluttede at undersøge markedet. JE, TP og 
formand Bo Højsgaard bemyndigedes til at træffe afgørelse ud fra de tilbud, der indhentes. 
 
8) Meddelelser  
Ledelse (TP):  

• Der var cirka 750 elever i huset til Gallafest. Festen forløb godt uden de store 
problemer. Der var lidt problemer med vagtselskabet, som vi ellers har brugt i 
mange år. Vi overvejer at finde et andet selskab fremover. 

• Vi havde en fantastisk personaletur til Sæby. 



• Det er svært at komme med tal for elevfravær pga. Corona. Mange har været 
hjemme som nære kontakter osv. 

• Der er nu håb forude mht. vejarbejdet og vores parkeringsplads, da sagen med 
Barslund er afsluttet. 

• Ideer til døgnmødet i september: Mål og strategi, eksternt besøg. 
 
Lærere: 

• Rengøringen har det hårdt med den manglende oprydning. 
• Lærerne presses af at eksamen endnu engang skæres ned. 

 
Elever/elevråd:  

• Elever i 2g føler sig overset i eksamenssammenhæng, da der kun er skåret i antallet 
af prøver for afgangseleverne. 

• Ny ledelse valgt i Elevrådet: Sara Højholt, Art Binqe og Sofie Kjærgaard. 
• Der afholdes en kursusdag om demokrati og elevdemokrati den 2. maj. Rasmus 

Prehn kommer på besøg. 
• Klimarådet arbejder med affaldssortering. 
• Elevrådet har snakket med Mikkel om kantinen. Hans forslag om en buffet med 

forskellige retter afprøves. 
 
Bestyrelsesmedlemmer: Ingen 
Øvrige: Ingen 
 
 
9) Opfølgning af beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 
Ingen 
 
10) Elevoptag, klassedannelse, ansættelser og opgavefordeling (TP) 
Vi har elever til 9 stx og 3 hf – samt i øjeblikket 21 til forsøgsklassen sammen med 
exzentriq. En del ansøgere skal til optagelsesprøve eller samtaler. 
Ansættelser: 3 lærere går på pension. Vi får brug for en fransklærer. 
En ny overenskomst betyder, at vores opgavefordelingspolitik bliver til en aftale. 
 
11) Midtvejsevaluering af rektors resultatløn 2021/22 
TP gav en gennemgang af en række af de punkter, der arbejdes med, fx supervision, 
trivselsdøgn, ETU, elevrådet, kommunikation, TAP-teambuilding, akademisk skrivning, 
SRP-videnskabsteori, lektielæsning, stilisering, sprogdag, Mål og strategi, Hf -udvalg. 
 
12) Indberetning af styrket efteruddannelse (BO) 
Bo Højsgaard informerede bestyrelsen om foretaget indberetning af styrket 
efteruddannelse. Han har kontrolleret, at betingelserne er opfyldt og underskrevet 
indberetningen. 
 
13) Investeringsrammer (BO) 
Bestyrelsen godkendte kommende års investeringsrammer. Vi har heldigvis ikke de store 
behov, men har dog drøftet muligheden af at skifte den ene firmabil ud i 2022 og 
færdiggøre parkeringsarealet mod Sohngårdsholmsvej, samt købe en traktor i 2023. 
Der er ikke noget nyt i forhold til, hvad der tidligere er meldt ud. Ovenstående indberettes. 



 
14) Godkendelse af regnskabsinstruks (JE) 
Der er udarbejdet en ny regnskabsinstruks i henhold til den nye vejledning fra 2021. Der 
blev kort fortalt om udarbejdelsen af instruksen, som var sendt til bestyrelsen inden mødet. 
Der var ingen spørgsmål til instruksen, som blev godkendt af bestyrelsen. 
 
15) Eventuelt (herunder mødedatoer næste år)  
 
 
7/6 2022, 27/9 2022 (døgnmøde), 1/12 2022 
 
Valg af nye medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen foretages inden 1. maj 
 
Referat 01.04.2022 Grethe Andersen 
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