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7. marts 2020

Referat af bestyrelsesmødet i Tårnby Gymnasium & HF’s bestyrelse
Tirsdag den 17. marts 2020 kl. 15.30-19.00
Afholdt som telefonmøde pga. coronasituationen
Deltagere: Henrik Peter Jørgensen (formand), Charlotte Rybner S. Nielsen, Asger Villemoes Nielsen, Torben Bo
Højman Jensen, Mads Vinterby, Martin Sonnenborg, Charlotte Nørgaard Grove, Marie Nygaard Riisgaard
Jensen, Anton Walter Meirup, Mikkel Harder Sørensen
Revisor: Christian Dahlstrøm
Referent: Anne Lehmann-Nielsen
Afbud: Mette Elting

1)

Gennemgang af årsregnskab 2019 v. revisor (Bilag 1+2)
 Årsrapport 2019
 Revisionsprotokollat til årsrapport 2018
Revisor gennemgik årsrapporten og revisionsprotokollat uden anmærkninger.
Ingen kommentarer fra bestyrelsen og regnskabet godkendes.

2)

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

3)

Underskrivelse af referat fra sidste møde
(er sket digitalt)

4)

Orientering fra rektor (Bilag 3)
Rektor orienterede om søgetallene, hvor det tyder på en fremgang på STX og en tilbagegang i antallet af
ansøgere til HF. I budgettet er der regnet med et optag på 9+2 klasser og dette ser således ud til at holde.
Det er dog for tidligt at sige, da fordelingsprocessen forestår.
Rektor orienterede om ekspertgruppens rapport om elevfordeling, herunder klyngemodellen som er
ekspertgruppens anbefaling.
Rektor orienterede om skolens håndtering af situationen omkring coronavirus.

5)

Orientering fra bestyrelsesformanden eller andre bestyrelsesmedlemmer
Der er intet til orientering fra bestyrelsen
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6)

Status på Strategiprocessen og drøftelse af sidste udkast (Bilag 4)
Der har været afholdt strategieftermiddag på skolen, hvor lærerne har givet input til sidste udkast af
strategien. Næste skridt i processen er et møde med eleverne samt en visuel illustrator.
Den endelige strategi godkendes på næste bestyrelsesmøde i juni. Bestyrelsen understregede
vigtigheden af, at strategiens anvendelsesperspektiv tydeliggøres.

7)

Økonomi, budget 2020 (Bilag 5)
Budgettet balancerer fint i 2020, men hvis man ser længere frem, så estimeres et underskud frem mod
2022/23. TR og ledelsen er allerede nu i dialog om et besparelseskatalog for at foregribe denne udvikling.

8)

TG-i-tal pr 1. marts 2020 (Bilag 6)
Rektor orienterede om TG-i-tal. Trivselstallene for hele landet er nu blevet offentliggjort. Disse er som
noget nyt medtaget i TG-i-tal. Med hensyn til løfteevne er TG på niveau i forhold til det forventede.

9)

Årshjul 2020-21 (Bilag 7)
 Udkast til årshjul 2020-21 (med datoer)
Det aftales at bestyrelsesmedlemmerne giver rektor en tilbagemelding på de foreslåede datoer senest
fredag d. 20/3 2020.

10)

Eventuelt
Der er intet til eventuelt.
Formanden takker for god ro og orden.
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Formand
Henrik Peter Jørgensen

Mads Vinterby

Asger Villemoes Nielsen

Charlotte Rybner S Nielsen

Torben Bo Højman Jensen

Martin Sonnenborg

Charlotte Grove

Mette Elting

Marie Nygaard Jensen

Anton Walter Meirup

Mikkel Harder Sørensen
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