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Referat af møde i Tårnby Gymnasium & HF’s bestyrelse
Tirsdag den 9. marts 2021 kl. 15.30-19.00
Mødet afholdt virtuelt i Teams
Til stede: Formand; Henrik Peter Jørgensen, Rektor; Mikkel Harder Sørensen, Mette Elting, Peter
Bjørn, Asger Villemoes Nielsen, Torben Bo Højman Jensen, Mads Vinterby, Anne Fisher Thomsen,
Charlotte Nørgaard Grove, Sigurd Thomsen og Alexander Ardilsø
Revisor: Christian Dahlstrøm
Referent: Anne Lehmann-Nielsen (AM)

1)

Gennemgang af årsregnskab 2020 v. revisor Christian Dahlstrøm
Revisor gennemgik årsregnskab 2020 samt revisionsprotokollat til årsrapport 2020 for
bestyrelsen.
Revisor redegjorde for, at alle nøgletal ser pæne ud, og at skolen har en god økonomi. Årets
resultat er på kr. 1.3 mio. og likviditeten er uændret i forhold til tidligere år Der har været en
god proces omkring regnskabet og revisor erklærer, at der er godt styr på tingene på TG. Revisor
har ingen kritiske bemærkninger.
Revisor gør opmærksom på, at der er en fejl i årsregnskabet på side 15 (skærmbillede i bilag),
som der vil blive korrigeret for ved en efterudsendelse af årsregnskabet.
Revisor anbefaler, at bestyrelsesformanden fremover modtager kontoudtog fra skolens
kreditkort minimum 1 gang om året. Rektor bemærkede hertil, at en sådan praksis allerede er
aftalt.
Årsregnskab 2020 og Revisionsprotokollat til årsrapporten 2020 blev godkendt under den
forudsætning, at årsregnskabet med korrigerede tal eftersendes. Dokumenterne underskrives
digitalt efter mødet. Bestyrelsestjeklisten og Bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle
kritiske bemærkninger underskrives digitalt af formanden på vegne af bestyrelsen efter mødet.
Bestyrelsen bemyndigede Linda Alkalai-Jensen støttet af institutionens revisor til at foretage
elektronisk indberetning af årsrapport og protokollat på virk.dk.
Bestyrelsen siger tak til Linda m.fl. for et godt arbejde med regnskabet.

2)

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt

3)

Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat godkendt og underskrevet digitalt

4)

Orientering fra rektor
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Rektor og bestyrelsen takker elevrådsformand Sigurd Thomsen for sin indsats i
bestyrelsen. Alexander Ardilsø er valgt som ny formand for elevrådet og deltager
fremover sammen med næstformand Molly Walbom, der indtræder som ny
elevrepræsentant i bestyrelsen.
Rektor orienterede om forlængelse af nedlukningsperioden. Der er fortsat særligt
udsatte elever, som benytter sig af muligheden for at sidde på skolen under skoledagen.
Der arbejdes med forskellige trivselstiltag både for elever og medarbejderne. Det ser ud
til, at det først bliver muligt at tage elever ind til fysisk undervisning på skolen igen efter
påske.
Bestyrelsen værdsætter det store arbejde alle yder og har ydet i nedlukningsperioden.




Rektor orienterede om årets søgetal. Søgningen er tilfredsstillende og stemmer godt
overens med vores udbudte kapacitet og budgetterede klassetal.
Rektor orienterede om, at prøvetagning i forbindelse med forundersøgelserne til
tagprojektet har påvist asbest og at hovedbygning samt billedkunstlokalerne som følge
heraf er lukket ned. Der er igangsat en asbestrengøring af den forreste del af
hovedbygningen og yderligere prøvetagning afventes i forhold til at kunne sige noget
om arbejdets omfang og hvornår bygningerne igen kan tages i brug. Asbestfundet gør
det sværere at forudse udgifterne til tagprojektet og låneoptaget afventer.
Bestyrelsen opfordrer til, at det undersøges, hvorvidt der kan lånes lokaler i Tårnby
Kommune, hvis det bliver nødvendigt.



Rektor orienterede om, at TG er udtaget til tilsyn på overgangsfrekvensen for HF. Der vil
blive udarbejdet en redegørelse til ministeriet og de projekter omkring karrierelæring og
overgang, som er blevet igangsat se seneste år, fortsættes.
Bestyrelsen beder om, at redegørelsen forelægges for bestyrelsen på næste ordinære
møde.

5)

Orientering fra bestyrelsesformanden eller andre bestyrelsesmedlemmer
Der var intet til orientering fra bestyrelsen

6)

Strategiopfølgning
Bestyrelsen blev ved et oplæg v. uddannelsesleder, Maria Mellergaard, udviklingskoordinator,
Gitte Staghøj og elev, Johan Hestetræet (3c) præsenteret for skolens arbejde med
bæredygtighed.
Bestyrelsen bød ind med forskellige ideer til samarbejder og takkede for et godt og meget
inspirerende oplæg.

7)

Handlingsplan 21-22
Bestyrelsen blev forelagt skolens handlingsplan for 2021-22.
Bestyrelsen godkendte handlingsplan for 2021-22.

8)

Økonomi, budget 2021
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Bestyrelsen blev forelagt budgettet 2021.
Der estimeres med 9 stx-klasser og 2 hf-klasser i 2021 samt i de følgende overslagsår. Udgifter
til tagprojektet indgår i af budgetforudsætningerne, men ikke asbestsanering. Det fremhæves,
at der ikke er indlagt TG-dispositionsbegrænsning i årene 2021, 2022 og 2023 og at der først i
2024 ser ud til at blive et yderligere besparelsesbehov. Ledelse og TR er i vedvarende og god
dialog om budgettet.
Budgettet blev godkendt af bestyrelsen.
9)

TG-i-tal pr 1. marts 2021
TG-i-tal blev præsenteret for bestyrelsen, hvor tallene for frafald og trivsel er opdateret siden
sidst.
Det fremgår, at der har været et markant fald i frafaldet i 2020, hvilket kan skyldes et stort optag
og at skolerne i centrum generelt har været fyldt op. I forhold til trivsel ligger TG stabilt i forhold
til tidligere år, og stort på niveau med landsgennemsnit. Enkelte steder dog med små negative
afvigelser, der kan danne udgangspunkt for yderligere målrettede trivselstiltag.

10)

Årshjul 2021-22
Mødedatoer blev besluttet på sidste møde og er til orientering vedlagt i bilag.

11)

Evt.
Der er ingen punkter til eventuelt.
Bestyrelsesformanden takkede lærerne, eleverne og alle øvrige medarbejdere for en
ekstraordinær indsats under nedlukningen og for godt engagement til mødet.
/AM

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

Document key: cf299558-eff6-902d-e5a4-16cd7683887d

Formand
Henrik Peter Jørgensen

Mads Vinterby

Asger Villemoes Nielsen

Mette Elting

Torben Bo Højman Jensen

Peter Bjørn

Charlotte Grove

Anne Fischer Thomsen

Sigurd Janniche Thomsen

Alexander Levanius Ardilsø

Mikkel Harder Sørensen
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