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< 08/12/21 ALLE
UDVALG Bestyrelsen - 17/03/2022   24/05/22 >

 Tidspunkt: torsdag d. 17. marts 2022 kl. 16:00 - 18:30     Referent: BDJ  
 

Dagsorden  

Dagsorden til bestyrelsesmøde på Tørring Gymnasium 
17. marts 2022 kl. 16.00 – 18.30
 
 

1.    Godkendelse af dagsorden

2.    Godkendelse af referatet af mødet den 8. december 2021
 

3.    Årsrapport 2021
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 2021 Bilag 1 - Årsrapport 2021 Tørring Gymnasium.pdf (354kb)
Bilag 2: Revisionsprotokollat 2021 Bilag 2 - Statusprotokollat_2021 Tørring Gymnasium.pdf
(552kb)
Bilag 3: Bestyrelsestjeklisten og bestyrelsens stillingtagen Bilag 3 - Bestyrelsestjekliste-og-
bestyrelsens-stillingtagen 2021.docx (51kb)

 
4.    Orientering om ansøgertal

Der er dags dato kommet 104 ansøgere til de kommende 1g klasser fra Optagelse.dk. Derudover
er der nogle overliggere fra sidste år. Det tegner til, at vi opretter 4 nye 1g klasser til det
kommende skoleår.
 

5.    Opfølgning på budget 2022 (bilag)
Bilag 4: Budgetopfølgning marts 2022 – oversigt Bilag 4 - Budgetopfølgning 2022 Q1 -
oversigt.pdf (198kb)
Bilag 5: Budgetopfølgning marts 2022 – detaljer Bilag 5 - Budgetopfølgning 2022 Q1 -
detaljer.pdf (349kb)

 
6.    Valg og supplering til bestyrelsen

Bestyrelsen træder ind i en ny 4-årig funktionsperiode fra den 1. maj 2022.
Status på bestyrelsens sammensætning i den nye periode.
 

7.    Orientering om elevtrivselsundersøgelsen
https://insight.response.dk/Presentation/24djg99e9xe6vy3z4sfy42j357645Y

 
8.    Fællesmøde med PR og bestyrelsen 24. maj 2022?

Tema?
 

9.    Evt.
 

Referat      Offentligt

Ingen fraværende

https://intra.toerring-gym.dk/php/udv/udv.php?m:3525
https://intra.toerring-gym.dk/php/udv/udv.php
https://intra.toerring-gym.dk/php/udv/udv.php?u:17
https://intra.toerring-gym.dk/php/udv/udv.php?m:3539
https://intra.toerring-gym.dk/php/udvenclget/17+3526+a+1/Bilag%201%20-%20%C3%85rsrapport%202021%20T%C3%B8rring%20Gymnasium.pdf
https://intra.toerring-gym.dk/php/udvenclget/17+3526+a+2/Bilag%202%20-%20Statusprotokollat_2021%20T%C3%B8rring%20Gymnasium.pdf
https://intra.toerring-gym.dk/php/udvenclget/17+3526+a+3/Bilag%203%20-%20Bestyrelsestjekliste-og-bestyrelsens-stillingtagen%202021.docx
https://intra.toerring-gym.dk/php/udvenclget/17+3526+a+4/Bilag%204%20-%20Budgetopf%C3%B8lgning%202022%20Q1%20-%20oversigt.pdf
https://intra.toerring-gym.dk/php/udvenclget/17+3526+a+5/Bilag%205%20-%20Budgetopf%C3%B8lgning%202022%20Q1%20-%20detaljer.pdf
https://insight.response.dk/Presentation/24djg99e9xe6vy3z4sfy42j357645Y
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Ingen bemærkninger til tidligere referater
 

Øvrige punkter:

Referat af bestyrelsesmøde 17. marts 2022 på Tørring Gymnasium.
 
Deltagere: Finn Gatten, Christian Christiansen, Lisbeth Katborg Bjerre,
Kirsten Terkilsen, Inger Lehmann (IL), Hans Lindebjerg Legard (HL), Tanja Huus Gulmann (TH) og
Bente Duedahl Jensen (ref.),
Revisor Uffe Black Jensen deltog under punkt 3.
 
Afbud fra, Jacob Ejs og Johannes Grønager
 
 
1. Dagsordenen blev godkendt.  
 
2. Referat af bestyrelsesmødet den 8. december 2021 blev godkendt og underskrevet. 

3. Revisor gennemgik kort årsrapport for 2021.
Et overskud på 1.668.000 kr. er markant mere end forventet. Ledelsesberetningen anses for retvisende
og nuanceret. Revisionen har ingen væsentlige eller kritiske bemærkninger.
Deltagerbetaling er øget markant, hvilket skyldes et Corona-efterslæb på ekskursioner og rejser.
Indefrosne feriepenge er indbetalt til fonden fuldt ud.
Som noget nyt er der fra 2021 indført specifikation af formålsregnskabet.
 
Revisionsprotokollat 2021 blev kort gennemgået. Herunder formålsregnskab som noget nyt, opdatering
af regnskabsinstruks samt whistleblower ordning, som ikke er aktuel på Tørring Gymnasium.
Revisionen anbefaler, at der etableres begrænsninger til betalingskort og at fuldmagter tilbagekaldes
straks i forbindelse med fratrædelse.
Årsrapport og revisionsprotokollat rundsendes til bestyrelsens underskrift.
 
4. Med 104 ansøgere til 1g + 3 overliggere fra sidste år, påregner vi at oprette 4 nye 1g klasser til august.
 
5. Budgetopfølgning 2022 er justeret for forventet elevtal til august og deraf følgende lærerløn.
Afskrivninger er sat til 0, da alt er nedskrevet. IT-support skal fremover føres under administration.
 
Der blev stillet spørgsmål til beløbene på studieture og opstartstur i 1g. Samt til om udgiften til el skal
opjusteres pga. de høje elpriser.
 
Dette vil blive taget med i budgetopfølgningen, som laves i forbindelse med andet kvartal.
 
6. I den nye bestyrelsesperiode fra 1. maj 2022 fortsætter Finn Gatten som udpeget af
grundskoleområdet og Jacob Ejs som udpeget af kommunalbestyrelsen.
Annemette Glyngø, VIA er indstillet fra de videregående uddannelser.
To medarbejderrepræsentanter vælges snarest.
Dermed henstår udpegning af op til to selvsupplerende medlemmer.
 
Mht. mødedatoer i det kommende år ville man vente til den nye bestyrelse skal mødes i maj.
 
7. TH gennemgik resultaterne af elevtrivselsundersøgelsen, som ikke viser tydelige indsatsområder.
Vi ligger lidt under landsgennemsnittet, særligt på ’selvvurderet præstation’ og ’støtte hjemmefra’.
Støtten fra vores forældre knytter sig ofte til sociale aktiviteter, som jo har været på lavt blus under
Corona.
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Svarene om klasserelationer kan hænge sammen med, at forventningen om sammenhold og det nære på
en lille skole ikke rigtig har kunnet indfries under Corona nedlukning.
Det er virkelig godt igen at kunne lave kulturskabende aktiviteter såsom fester, gallafest og musical.
 
Vi fortsætter med kulturskabende aktiviteter og en handleplan som samler op på ETU udarbejdes
sammen med elevrådet.
 
8. Den 24/5 er der fælles møde med PR og bestyrelsen kl. 15.00, derefter bestyrelsesmøde kl. 16.30.
Temaer til det fælles møde kan være karrierelæring, som afslutning på pædagogisk indsatsområde i dette
skoleår og/eller brush up på udvalgsstrukturen.
Det har været god skik at en ny bestyrelse har genbesøgt strategien.
 
9. Der var ikke noget til eventuelt.
 

 

Historik   Vis søgefelt

Her finder du en Guide til udvalgsmodulet

https://intra.toerring-gym.dk/php/udv/udv.php?shm:3526
https://intra.toerring-gym.dk/intra/Help/Udv/udv-guide.html

