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< 23/09/21 ALLE
UDVALG Bestyrelsen - 08/12/2021   17/03/22 >

 Tidspunkt: onsdag d. 8. december 2021 kl. 16:00 - 18:30     Referent: BDJ  
 

Dagsorden  
Dagsorden til bestyrelsesmøde på Tørring Gymnasium 
8. december 2021 kl. 16.00
 

1.     Godkendelse af dagsorden
 

2.     Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 23. september 2021
 

3.     Status på bestyrelsens sammensætning efter nytår
 

4.     Forårets mødedatoer
Der er følgende datoer i forslag til møder i foråret 2022: 17/3 og 23/5. Hvis bestyrelsen ønsker at deltage i et PR-møde igen i det kommende
forår, kan det være 2/3 eller 24/5
 

5.     Opfølgning på Vedligeholdelsesplanen (orientering)
De realiserede vedligeholdelsesopgaver i 2017-2021 og vedligeholdelsesplanen for 2022 præsenteres. Vedligeholdelsesplanen anvendes i
forbindelse med budgetlægningen.
Bilag 1: Vedligeholdelsesplan 2022 Bilag 1 - Vedligeholdelsesplan 2022.pdf (265kb)
 

6.     Budgetopfølgning 2021 (orientering og drøftelse)
Det ser i øjeblikket ud til, at vi ender 2021 med et overskud på ca. 500.000 kr. Der var oprindeligt budgetteret med et underskud på ca.
370.000 kr. Det forbedrede resultat skyldes bl.a. ekstra tilskud og besparelser i forbindelse med coronasituationen, samt at mange planlagte
vedligeholdelsesopgaver ikke er blevet gennemført, idet det ikke har været muligt at skaffe håndværkere.
Bilag 2: Budgetopfølgning 2021 Q4– oversigt Bilag 2 - Budgetopfølgning 2021 Q4 - oversigt.pdf (203kb)
Bilag 3: Budgetopfølgning 2021 Q4– detaljer Bilag 3 - Budgetopfølgning 2021 Q4 - detaljer.pdf (348kb)
 

7.     Budget 2022 – og udsigten de følgende 4 år (beslutningspunkt)
Med den forudsætning at der til foråret kommer ansøgere til 4 stx-klasser, må vi forvente et underskud i 2022.
Bilag 4: Budget 2022 – oversigt Bilag 4 - Budget 2022 + 4 år.pdf (208kb)
Bilag 5: Budget 2022 – detaljer Bilag 5 - Budget 2022 detaljer.pdf (348kb)
 

8.     Nøgletal for sygefravær (orientering)
Bestyrelsen følger systematisk sygefraværet på årlig basis. Opgørelsen for 2020 og de første 10 måneder af 2021 er klar og kan
sammenlignes med de forrige år.
Bilag 6: Sygefravær 2013-21 Bilag 6 - Sygefravær lærere 2013-2021.pdf (408kb)
 

9.     Eventuelt
 

Referat      Godkendt

Ingen fraværende
 

Ingen bemærkninger til tidligere referater
 

Øvrige punkter:
Referat af bestyrelsesmøde 8. december 2021 på Tørring Gymnasium.
 
Deltagere: Finn Gatten, Christian Christiansen, Jacob Ejs, Lisbeth Katborg Bjerre, 
Kirsten Terkilsen, Inger Lehmann (IL), Hans Lindebjerg Legard (HL), Tanja Huus Gulmann (TH), Johannes Grønager (JG) og Bente Duedahl
Jensen (ref.), 
 
Afbud fra Johanne Hoe Lønbæk og Hannah Elizabeth Kjærgaard
 
 
1. Dagsordenen blev godkendt.  
 
2. Referat af bestyrelsesmødet den 23. september 2021 blev godkendt og underskrevet. 

3. Det blev oplyst at Jacob Ejs fortsætter som politisk udpeget repræsentant i næste  
bestyrelsesperiode, som begynder 1. maj 2022.
 
4. Bestyrelsesmøder i foråret 2022 er fastsat til torsdag den 17. marts og tirsdag den 24. maj.
 
5. I 2021 har udgiften til realisering af vedligeholdelsesplanen været ca. 500 t.kr. lavere end forventet. Det skyldes fortrinsvis, at det har været
vanskeligt at skaffe håndværkere til udførelse af opgaverne, samt at nogle tilbud har været urimeligt dyre på grund af den store efterspørgsel.
Udgiften kommer derfor senere.
 
Gulvet i kemilaboratoriet er stærkt skadet af brug. Derfor er det et stort ønske fra lærerside, at det bliver udskiftet, og det vil derfor blive tilføjet i
vedligeholdelsesplanen.
Etablering af dramalokale i K6 samt udskiftning af lamper på P-pladsen er realiseret. 
 
6. Budgetopfølgning 2021 viser, at det forventede underskud på ca. 370 t.kr. er ændret til et forventet overskud på ca. 500 t.kr. Det skyldes
hovedsageligt to forhold. At vi har 112 elever i 1g mod budgetteret 104, hvilket forøger taxameterindtægten med ca. 200 t.kr. samt at ’øvrige
omkostninger på bygningsdriften’ er ca. 500 t.kr. mindre end forventet på grund af udskudte vedligeholdelsesopgaver.
’Øvrige tilskud’ på 600 t.kr. er primært Coronatilskud, som er brugt til indhentning af fagligt efterslæb samt trivsel. Det ekstra tilskud har betydet, at
der ikke er anvendt timer fra fryseren, hvilket betyder, at der stadig er en mulighed for fleksibilitet i hold- og opgavefordelingen.
 
7. Budget 2022 viser et forventet underskud på ca. 600 t.kr.
Elevtallet er justeret i forhold til det faktiske og fra sommer 2022 forudsættes kun fastansatte lærere. Posten ’øvrige omkostninger’ er øget med 200
t.kr. på grund af udskudte vedligeholdelsesopgaver.
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Fra ministeriel side er det meddelt, at en ny taxameterreform er sat på hold, indtil man kender virkningerne af den nye elevfordelingsreform.
 
8. Nøgletal for sygefravær viser en positiv udvikling i perioden jan – okt 2021 i forhold til 2020.
 
9. Tørring Gymnasium havde 112 1g elever på tælledagen.
 
 

 

Historik   Vis søgefelt

Her finder du en Guide til udvalgsmodulet
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