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Referat af møde i Tårnby Gymnasium & HF’s bestyrelse
Tirsdag d. 8. december 2020 kl. 15.30-18.00
Tårnby Gymnasium & HF, Tejn Allé 5, 2770 Kastrup
OBS: Mødet afholdt virtuelt i teams

Deltagende: Henrik Jørgensen, Mads Vinterby, Mette Elting, Peter Bjørn, Asger Villemoes Nielsen,
Charlotte Grove, Anne Fisher Thomsen, Sigurd Janniche Thomsen, Alexander Levanius Ardilsø, Mikkel
Harder Sørensen og Anne Lehmann-Nielsen som referent.
Afbud: ingen

1. Godkendelse af dagsorden
Bestyrelsen godkendte dagsordenen
2. Underskrivelse af referat fra sidste møde
Referatet underskrevet digitalt.
3. Orientering fra bestyrelsesformanden eller andre bestyrelsesmedlemmer
Der er ikke indkommet nogen punkter.
4. Orientering fra rektor
Rektor orienterede om den aktuelle situation omkring Corona. Vi oplevede en brat stigning i
smitteantallet i uge 46. Rektor har talt med alle smittede elever, og skolen har i hvert tilfælde
iværksat smitteopsporing og hjemsendt alle nære kontakter. I de tilfælde hvor hele klasser er
blevet hjemsendt er STUK orienteret om at vi er overgået til nødundervisning. Siden uge 46
har smittetrykket været støt dalende, og der har ikke været nogle nye smittetilfælde de sidste
9 dage. Skolen er i skrivende stund smittefri. Dette står i skarp kontrast til det generelle
smittetryk i kommunen, men gymnasiets aldersgruppe er ikke hårdt ramt i Tårnby Kommune.
Byggeriet af det nye faglokale til design og arkitektur skrider planmæssigt frem og forventes
afsluttet primo marts 2021.
Bestyrelsen blev orienteret om årets elevtal, og overskridelsen af klasseloftet blev behandlet
på bestyrelsesmødet.
Der har været en stigende søgning til TG i de senere år. I år var gymnasiet overansøgt, og selv
efter oprettelsen af en ekstra stx-klasse måtte nogle få 1. prioritetsansøgere afvises. Den
aktuelle overskridelse af klasseloftet på 1. årgang kan forklares med corona, der måske har
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fået færre til at søge på efterskole, hvilket har medført flere ansøgere i centrum end forventet.
Bestyrelsen havde intet at bemærke hertil.
I forhold til det kommende skoleår 21/22 orienterede rektor om udbud af studieretninger,
fagpakker og fag samt indmeldt kapacitet.
Afslutningsvist blev bestyrelsen orienteret om de nyeste tiltag i forhold til strategien:
-

-

Region Hovedstaden har bevilget kr. 825.000 til TG’s bæredygtighedsprojekt
”Bæredygtighed på tværs”, der omfatter afholdelsen af en bæredygtighedsfestival, der
har særligt fokus på tværgående samarbejder mellem uddannelsesniveauerne og STEMfagene.
Vores talentarbejde har ført til at TG er blevet optaget i ECHA (European Counsil for High
Ability), og vi indgår fremover i dette internationale talentnetværk.

5. Oplæg v. talentkoordinator Ulrika Villaro
Ulrika Villaro tilsluttede sig mødet og præsenterede TG’s arbejde med talentarbejdet samt
visioner for fremtiden. Bestyrelsen kvitterede for det gode oplæg, og for at TG gennem
talentarbejdet følger godt op på strategien.

6. Ferieplan 2021-22 til godkendelse
Bestyrelsen godkendte ferieplanen for skoleåret 2021-22
7. Finansiel strategi
Bestyrelsen godkendte den finansielle strategi.
8. Tagprojektet. Status og videre proces
Skolens ledelse har i samarbejde med Gymnasiefælleskabet indledt arbejdet omkring
udskiftning af skolens tag. Selve rådgivningen har været i udbud og firmaet H+ er på baggrund
af de opstillede vurderingskriterier udpeget som rådgiver på projektet. H+ vil stå for en
nærmere undersøgelse af bygningerne, for den tekniske løsning samt entrepriseudbuddet.

9. Omlægning og optagelse af lån
Bestyrelsen behandlede beslutning om omlægning og lånoptagelse.
Bestyrelsen bemyndiger Tårnby Gymnasiums bestyrelsesformand og rektor til at underskrive
de nødvendige dokumenter i forbindelse med låneomlægningen, hvilket indbefatter:
- Optagelse af nyt lån på estimeret 35.767.000 kr. med indfrielse af eksisterende
realkreditlån på 7.545.000 kr. og 9.505.000 kr. samt indfrielse af rente cap.
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- Omlægning pr. 1. januar 2021 eller på det først kommende mulig tidspunkt af de
eksisterende lån til fastforrentede realkreditlån.
- Salg af renteloft

10. Vedtagelse af bestyrelsesvedtægt
Den reviderede bestyrelsesvedtægt blev vedtaget.
11. Budgetopfølgning 3. kvartal 2020 – til godkendelse
Budgetopfølgning for 3. kvartal 2020 blev godkendt.

12. Budgetudkast 2021 til godkendelse
Det foreløbige budget for 2021 blev præsenteret for bestyrelsen og godkendt.
13. TG-i-tal
TG-i-tal blev gennemgået og diskuteret.
14. Årshjul
Årshjul for skoleåret 21-22 blev præsenteret for bestyrelsen. Bestyrelsen havde ingen
kommentarer hertil.
15. Forslag til mødedatoer i skoleåret 21/22
Forslag til bestyrelsens mødedatoer i det kommende skoleår blev præsenteret. Det blev aftalt
at eventuelle bemærkninger til datoerne mailes til MS.
16. Evt.
Formanden takkede for bestyrelsens indsats året igennem og for oplægget om TG’s
talentarbejde. Formanden takkede endvidere elever, lærere og ledelse for det store arbejde
under coronapandemien.

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

Document key: 278df09f-a63b-a8cf-a55a-53529e72798d

_________________________
Henrik Peter Jørgensen

_______________________
Torben Bo Højman Jensen

________________________
Mads Vinterby

_________________________
Asger Villemoes Nielsen

_______________________
Mette Elting

________________________
Peter Bjørn

_________________________
Charlotte Grove

_______________________
Anne Fischer Thomsen

________________________
Sigurd Janniche Thomsen

_________________________
Alexander Levanius Ardilsø

_______________________
Mikkel Harder Sørensen

________________________
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