
Tårnby Gymnasium & HF

Referat af bestyrelsesmøde, Tårnby Gymnasium & HF, tirsdag 14. marts
2017

Til stede: Jens Andersen, Anni Scheye, Charlotte Rybner Nielsen, Tobias Høygaard Lindeberg, Kinna Høybye,
Thomas Hansen, Mette Ringsted og Sune de Montgomery Nørgård som referent.

Afbud: Allan 5. Andersen, Jens Erik Mogensen, Bathsheba Pauline Oghomi-Hansen, Anna Hovgaard
Andersen

Mødet startede med, at Tobias Høygaard Lindeberg blev budt velkommen som nyt bestyrelsesmedlem.

1. Gennemgang af årsregnskab 2016 v. revisor

Revisor gennemgik Årsrapport 2016 samt Revisionsprotokollat til årsrapport 2016. Revisionen havde ikke
givet anledning til kritiske bemærkninger. Skolen har en sund likviditet og en god soliditetsgrad.

Bestyrelsesformanden spurgte ind til den bestyrelsescheckliste, som bestyrelsen skulle underskrive. Revisor
bemærkede at alle punkter var revideret, undtagen overholdelse af krav til hjemmesiden. Og revisor havde
ikke haft bemærkninger til nogle af de øvrige punkter.

Bestyrelsesformanden udtrykte, at man på den baggrund kunne underskrive listen fra bestyrelsens side.
Han tilføjede at det var bemærkelsesværdigt at skolens regnskaber ikke havde givet anledning til
bemærkninger i alle årene med selveje og roste skolens ledelse for dette.

2. Godkendelse af dagsorden

• Godkendt

3. Underskrivelse af referat fra sidste møde

• Referatet blev underskrevet

4. Orientering fra rektor

Rektor orienterede om arbejdet med at forberede STX- og HF-reformen der træder i kraft 1. august 2017.

Rektor oriente rede om søgningen til STX og HF.

Rektor rundsendte skolens strategi, der blev vedtaget på seneste bestyrelsesmøde med en mindre
ændring. Rektor foreslog, at strategien løbende bliver taget op på de kommende bestyrelsesmøder, hvilket
der var opbakning til.

5. Orientering fra bestyrelsesformanden eller andre bestyrelsesmedlemmer

• Intet til dette punkt

6. Økonomi, budget 2017

• Budgettet blev vedtaget.

7. TG-i-tal pr 1. marts 2017
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• Rektor orienterede om, at karaktererne generelt ser bedre ud end tidligere år. Løfteevnen er dog
faldet en smule på STX.

• Bestyrelsen bemærkede at det var positivt at karaktererne var steget.
• Der var en diskussion omkring hvordan nøgletallene i TG-i-tal bedst anvendes fremadrettet.

8. Handlingspian 2017-18

• Handlingsplanen blev vedtaget

9. Årshjul 2017-18

• Årshjulet blev præsenteret. NY DATO FOR NÆSTE BESTYRELSESMØDE ER tirsdag 13. juni kl. 15.30.

10. Studie- og ordensregler

• Studie- og ordensreglerne blev godkendt.

11. Eventuelt

• Charlotte Nielsen orienterede om, at hun fremover vil orientere skoleledergruppen i Tårnby
Kommune om bestyrelsesmøderne.

Underskrevet på bestyrelsesmødet 13. juni 2017
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