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Referat af bestyrelsesmøde, Tårnby Gymnasium & HF, tirsdag 12. juni 2018
Til stede: Henrik Peter Jørgensen, Asger Villemoes Nielsen, Charlotte Rybner Nielsen, Mads Vinterby,
Torben Bo Højman Jensen, Oskar Kloppenborg Vellev, Bathsheba Oghomi-Hansen, Martin Sonnenborg,
Thomas Hansen, Mette Ringsted og Sune de Montgomery Nørgård som referent. Revisor Christian
Dahlstrøm deltog under punkt 2.
Formanden startede med at byde Torben Højman Jensen velkommen i bestyrelsen.
1) Godkendelse af dagsorden
 Dagsordenen blev godkendt
2) Gennemgang af vedtaget årsregnskab og revisionsprotokollat 2017 ved revisor
 Revisor gennemgik Årsrapport 2017 samt Revisionsprotokollat til årsrapport 2017. Revisionen havde
ikke givet anledning til kritiske bemærkninger, og skolen kom ud af 2017 med et pænt overskud og
for 13. år i træk uden bemærkninger fra revisionen. Skolen har en sund likviditetsbasis og en god
soliditetsgrad. Skolens økonomi er grundlæggende sund, og skolen ville økonomisk kunne tåle at
komme ud med underskud i en række år. Revisor fremhævede det særdeles gode samarbejde med
TG’s ledelse og administration.
3) Underskrevet referat fra sidste møde vedlagt
4) Orientering fra rektor
 Rektor rundsendte bilag med en oversigt over antallet af elever, der er fordelt til TG. Herunder også
henviste, som begrænser sig til 11 elever.
 Rektor gjorde opmærksom på, at kapacitetsudbuddet muligvis skal ændres til næste år på baggrund
af karakterkrav, som kan medføre en forskydning fra STX til HF. Hertil kommer et politisk pres for at
fortsætte en bevægelse fra STX og HF over mod EUD og EUX.
 Rektor orienterede om, at den sidste del af processen vedrørende fordeling af elever i 2019 med stor
sandsynlighed kan blive skubbet ind i juli måned, da fordelingen af eleverne sker på baggrund af
deres afgangseksamen fra folkeskolen.
 Der var en kort diskussion vedrørende det fremadrettede elevoptag. Der er mange
usikkerhedsmomenter. Rektor understregede dog, at TG har en fordel i kraft af, at vi har HF. Rektor
gjorde samtidig opmærksom på, at TG igennem en årrække har tilpasset kapaciteten til antallet af
prioritetsansøgere.
 Rektor orienterede om, at der er blevet fastansat tre matematiklærere med pædagogikum. Det er
blandt andet en konsekvens af, at der er mere matematik i gymnasiet. Det er positivt, at TG har
kunne tiltrække tre matematiklærere med pædagogikum.
 Rektor orienterede om, at cirka 20% af lærerkollegiet afholder barsels- eller forældreorlov i en
kortere eller længere periode næste år.
 Rektor orienterede om bestyrelsens nuværende sammensætning, og gjorde samtidig opmærksom på,
der er en skæv kønsfordeling. Hvis bestyrelsen beslutter at udvide bestyrelsen, kan kønsfordelingen
inddrages som en parameter.
5) Orientering fra bestyrelsesformanden eller andre bestyrelsesmedlemmer
 Thomas Hansen orienterede om, at GL’s medlemmer har sagt klart ja til OK18. Der er dermed
opbakning til løn og arbejdsforhold de næste år.

Tårnby Gymnasium & HF ∙ Tejn Allé 5 ∙ 2770 Kastrup ∙ Tlf: 45 11 53 53 ∙ E-mail: tgy@tgy.dk ∙ Web: www.tgy.dk

Document key: a6d3081c-0c49-1483-5c29-29c4b4d32972

6) Økonomi, Regnskab 1. kvartal 2018
 Budgetopfølgning 1. kvartal blev godkendt.
7) TG i tal pr 1. juni 2018
 TG i tal blev gennemgået i detaljer. TG’s nøgletal har generelt gennemgået en positiv udvikling
gennem de senere år.
 Der udspandt sig en længere diskussion på baggrund af tallenene, som indgang for den nye
bestyrelse til at komme tættere på skolens virke.
8) Status på Handlingsplan 2017-18
 Formanden startede med at bemærke, at det er imponerende, hvad der gøres og gennemføres.
 Rektor pointerede, at det har været et år med implementering af 2 reformer herunder elevernes valg
efter grundforløbet af studieretning samt halvårlige eksamener på HF. Der er blevet implementeret
væsentlige besparelser samtidig med, at der har været igangsat udviklingsarbejde med fokus på at
forbedre rammerne om undervisningen under nye vilkår. Der har været et stort engagement fra
lærernes side.
 Status på Handlingsplan 2017-18 blev vedtaget.
9) Eventuelt
 Rektor takkede bestyrelsen for sit sidste møde og ønskede held og lykke fremover.
 Bathsheba Oghomi-Hansen takkede bestyrelsen for den tid hun har siddet.
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Formand
Henrik Peter Jørgensen

Mads Vinterby

Asger Villemoes Nielsen

Charlotte Rybner Sleimann
Nielsen

Torben Bo Højman Jensen

Martin Sonnenborg
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Thomas Hansen

Oskar Kloppenborg Vellev

Bathsheba Pauline OghomiHansen

Mette Ringsted
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