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Lemvig Gymnasium, den 21. marts 2014
Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 20. marts 2014 kl. 13 i mødelokalet.
Revisor Ole Tang og Richard Hansen deltog i mødet.
Endvidere deltog ledelsen med rektor, vicerektor, afdelingsleder og kommende rektor
1) Nyt fra stat, region og kommune.
Stat og Region: Erhvervsskolereformen følges nøje.
Kommune: Folkeskolereformen træder i kraft 1. august. I Lemvig Kommune ser det ud til, at der
mangler 20 - 30 stillinger i den økonomiske udmelding.
2) Nyt fra eleverne.
Eleverne er med til at lave et nyt koncept for 1. skoledag.
Nyt poolbord i kælderen er en stor succes.
Eleverne var glade for valget af den nye rektor.
3) Nyt fra lærerne.
Alle medarbejderne var meget tilfredse med valget af den nye rektor.
4) Årets gang på Lemvig Gymnasium.
Der er lavet tilfredshedsvurdering blandt personale og elever. Alle har været meget tilfredse med
fusionen. Nogle elever synes dog, at der er blevet meget trængsel på gangene, og at køen til kantinen
er lidt lang. Trængslen kan vi ikke gøre noget ved, men der arbejdes med at få kantinekøen kortere.
Ansøgertallet er tilfredsstillende.
Gode karakterer ved SRP
5) Årsrapport 2013.
Årsrapporten blev fremlagt af revisor Ole Tang.
Revisionsprotokollat blev fremlagt af revisor Richard Hansen.
Revisionen havde ingen anmærkninger til revisionsrapporten og revisionsprotokollatet.
Begge dele viste en sund økonomi og en god drift, og revisorerne roste kontorpersonalet for deres
arbejde.
Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapporten og revisionsprotokollatet.
6) Udpegning af medarbejder til indberetning af årsrapport.
Bestyrelsen skal bemyndige en person til på bestyrelsens vegne at signere den elektroniske
indberetning digitalt.
Bestyrelsen besluttede at bemyndigede Jette Nicolajsen til på bestyrelsens vegne at signere den
elektroniske indberetning digitalt.
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7) Budget 2014. Bilag 1 blev gennemgået af rektor:
Ole Zinck ville gerne fremover have en opstilling, hvor man kunne sammenligne med tidligere års
budget og regnskab.
Dette blev taget til efterretning.
Bestyrelsen godkendte herefter budgettet.
8) Rektors resultatløn. Bilag 5.
Formanden orienterede om resultatlønskontraktens opfyldelse.
Ole Dalsgaard Nielsen spurgte, om bestyrelsen ikke blot kunne give rektor en højere løn.
Formanden gennemgik herefter reglerne for aflønning af rektorer. Bestyrelsen kan forhandle
løntillæg med rektor inden for en bestemt ramme, som er fastsat ud fra elevtal. Derudover kan der
ydes engangstillæg og resultatløn, som også kun kan ydes inden for en fastsat ramme.
Formanden orienterede om den ansøgning, som bestyrelsen tidligere havde bemyndiget ham til at
indsende til staten, om løft af rammen for løntillæg med et ”HF-tillæg” + 25%, begrundet i
fusionsarbejdet, og at skolen nu har 3 uddannelser og kursusvirksomhed. Denne ansøgning er der
endnu ikke kommet endeligt svar på.
Bestyrelsen tilsluttede sig formandens forslag om at rektor får udbetalt ¾ af 92% af
de 120.000 kr.
1/4 vil så kunne udbetales til den nye rektor efter resultatlønskontraktens udløb 31. august
2014.
9) Regnskab for Lemvig Gymnasiums Venner. Bilag 2. Orientering ved rektor:
Bestyrelsen godkendte regnskabet.
10) Oplæg til sammensætning af ny bestyrelse. Bilag 6.
Bestyrelsen godkendte de foreslåede kandidater.
11) Ansøgertal næste skoleår
Pr.15. marts:
STX 105
HHX 21
HG 4
Det betyder 1 klasse mindre på STX end sidste år. HHX tallet peger på, at vi får en klasse, der er
betydeligt større, end den vi fik sidste år.
HG tallet vil vokse inden 1. august således, at der sikkert bliver en pæn klasse, men altså en klasse
mindre end sidste år. Totalt bliver HG aktiviteten den samme som i år.
12) Evt.
Formanden takkede rektor for et godt samarbejde og flot resultat. Ligeledes takkede han den øvrige
ledelse og bestyrelsen for godt arbejde.
Jens Møller formulerede en stor tak til formanden for et godt arbejde.
Næste møde.
15. maj kl. 14.00
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Torben Stig Møller
vicerektor

