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< 08/12/20 ALLE
UDVALG Bestyrelsen - 18/03/2021   27/05/21 >

 Tidspunkt: torsdag d. 18. marts 2021 kl. 16:00 - 18:00     Referent: BDJ  
 

Dagsorden  

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referatet af mødet den 8. december 2020

3. Årsrapport 2020

Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat for 2020.
Revisor deltager under dette punkt.

Bestyrelsens stillingtagen til revisors væsentlige anbefalinger og til
”Bestyrelsestjeklisten” fra UVM.

Bilag 1 - Årsrapport 2020 Tørring Gymnasium udkast 10-03-21.pdf (2056kb)

Bilag 2 - Protokollat 2020 Tørring Gymnasium udkast 10-03-21.pdf (506kb)

Bilag 3 - Bestyrelsestjekliste-og-bestyrelsens-stillingtagen.pdf (511kb)

4. Orientering om ansøgertal

Der er dags dato kommet 105 ansøgere til de kommende 1g klasser fra
Optagelse.dk. Derudover er der 2 overliggere fra sidste år. Det tegner til, at vi
opretter 4 nye 1g klasser. Der er kommet 5 ansøgere til EUX.

5. Opfølgning på budget 2020 (bilag)

Bilag 4 - Budgetopfølgning 2021 Q1 oversigt.pdf (204kb)

Bilag 5 - Budgetopfølgning 2021 Q1 detaljer.pdf (348kb)

6. Fællesmøde med PR og bestyrelsen 25. maj 2021

Tema? Udskydes?

7. Evt.

 

Referat      Godkendt

Ingen fraværende
 

Ingen bemærkninger til tidligere referater
 

Øvrige punkter:

Referat af bestyrelsesmøde 18. marts 2021 på Tørring Gymnasium.

Deltagere: Finn Gatten, Christian Christiansen, Jacob Ejs, Kirsten Terkilsen, Lisbeth Katborg
Bjerre, Inger Lehmann (IL), Hans Lindebjerg Legard (HL), Jeppe Nyholm Jørgensen, Johanne
Hoe Lønbæk, Tanja Huus Gulmann (TH), Johannes Grønager (JG) og

Bente Duedahl Jensen (ref.),

Revisor Uffe Black Jensen, EY deltog i mødets punkt 3.
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1. Dagsordenen blev godkendt.  

2. Referat af bestyrelsesmødet den 8. december 2020 blev godkendt. Underskrives ved en
senere lejlighed, da dette bestyrelsesmøde afholdes virtuelt.     

3. Revisor gennemgik kort årsrapporten for 2020.

Indefrosne feriepenge forventes afregnet til feriefonden i 2021. Den likvide beholdning er
steget grundet salg af obligationer.

Revisionen har givet årsrapporten en blank påtegning, dvs uden forbehold og fremhævelser.

Revisionsprotokollatet for 2020 blev gennemgået med følgende bemærkninger:

afsnit 3.1    Fuldmagten er endeligt tilbagekaldt.

afsnit 3.2.1 Der hverken er eller har været tilsynssager

afsnit 4.5    Ministeriet har udstedt fremadrettet forbud mod renteswap

Det vurderes at gymnasiet er robust på det administrative område.

Bestyrelsen godkendte Bestyrelsestjeklisten uden bemærkninger.

4. Vi har modtaget 105 ansøgere til stx og får overført 7 fra Rosborg Gymnasium.

5 har søgt EUX. Learnmark vil tage kontakt til de fem om de er interesserede i stx i stedet.

Som tema til et kommende bestyrelsesmøde blev foreslået et kig ind i fremtiden og se på,
hvad Tørring Gymnasium kan udover stx.

Rektor nævnte at arbejdet med nye fordelingsregler er udsat til næste folketingssamling.

5. Opfølgning på budget 2021 viser et forventet underskud på ca. 400.000 kr. da indtægterne
er faldet på baggrund af frafald mellem 1. og 2. tælledag.

Vi modtager ca. 280.000 kr. at anvende til fagligt efterslæb og trivselsaktiviteter efter
nedlukningen pga. Covid-19.

6. Bestyrelsen ønsker at gentage successen med et fællesmøde mellem bestyrelsen og PR.
Emner og datoer drøftes på bestyrelsesmødet i maj.

7. Betænkelighederne ved at skulle afholde brobygning virtuelt i foråret blev gjort til skamme
af de overvældene positive evalueringer.

Generelt er der blevet givet god, solid virtuel undervisning under nedlukningen.

Eleverne tilkendegiver dog at det godt kan være hårdt og specielt for 1g’erne, at de ikke
kender hinanden endnu.

 
 

 

Historik   Vis søgefelt

Her finder du en Guide til udvalgsmodulet
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