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Lemvig Gymnasium, den 4. april 2013
Thomas Borup Svendsen
Leif Lund, Region Midtjylland, afbud
Orla Østerby, Lemvig Kommune, afbud
Hans Henrik Hjermitslev, Aarhus Universitet
Jens Pedersen, Christinelystskolen
Kristian Andersen, Bøvling Idrætsefterskole
Jens Møller, Jens Møller Products
Jørgen Bruntse, medarbejderrepræsentant
Ole Dalsgaard Nielsen, medarbejderrepræsentant
Beate Maciule, elevrepræsentant, afbud
Jonas Rønn Bohnsen, elevrepræsentant, afbud

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 21. marts 2013 kl. 13 i geografilokalet.
Ole Tang og Niels Thorning Villadsen deltog i de første punkter.
Dagsorden
1) Årsrapporten 2012 fremlægges af revisor Ole Tang.
- Ole Tang fremlagde årsrapporten og fremhævede de flotte nøgletal og en god likviditet. Det
vigende karaktergennemsnit tilskrives stigende stx-frekvens og ændret befolkningssammensætning.
- Årsrapporten blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.
2) Åbningsbalance pr. 1. januar 2013 for den fusionerede institution.
- Niels Thorning Villadsen gennemgik åbningsbalancen og fremhævede, at det var en meget positiv
åbningsbalance, idet Handelsskolen kommer med en egenkapital på 1.369.793 kr.
- Åbningsbalancen blev underskrevet af bestyrelsen.
3) Erklæring om kreditorernes stilling efter fusionen mellem Lemvig Gymnasium samt Lemvig
Handelsskole og Handelsgymnasium.
- Erklæringen blev underskrevet af bestyrelsen.
4) Vedtægt for Lemvig Gymnasium. Bilag 1.
- Vedtægt for den fusionerede institution blev underskrevet af bestyrelsen.
5) Udpegning af medarbejder til indberetning af elektronisk indberetning af årsrapport.
- Bestyrelsen bemyndigede Jette Nikolajsen til på bestyrelsens vegne at signere den elektroniske
indberetning digitalt.
6) Fusionen.
- Status for fusionen generelt.
Det går efter planen, og der holdes konstruktive møder mellem medarbejderne fra begge
institutioner. Desværre er ansøgertallet på HHX kun 13, mens det er tilfredsstillende 24 på HG. På
STX er der 134 ansøgere, hvilket er meget fint.
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7) - Nyt fra byggeudvalget. Bilag 2 og 3.
Til bygningstilpasningen i fm. fusionen er der bevilget kr. 5,1 mio. (bilag 2). Ledelsen indstiller til
bestyrelsen, at projektet gennemføres som beskrevet i bilag 3.
Byggeriet er planmæssigt startet, og vi har fået en licitation, som ligger indenfor de rammer, som var
skønnet.
Bestyrelsen tilsluttede sig ledelsens indstilling, at projektet gennemføres som beskrevet i bilag 3.
Hertil kommer parkeringspladser som forventes at blive finansieret af kommunen. Det er foreløbig
godkendt i økonomiudvalget.
8) Budget 2013. Bilag 4.
Orientering ved rektor.
Bestyrelsen godkendte budget 2013.
9) Nyt fra stat, region og kommune.
Ikke noget nyt.
10) Nyt fra eleverne.
Ikke noget nyt.
11) Nyt fra lærerne.
Der skal være fælles pædagogisk rådsmøde med Handelsskolen og Christinelystskolen, bl.a. om nye
pædagogiske initiativer i folkeskolen og om Ny Nordisk Skole.
12) Årets gang på Lemvig Gymnasium.
Ansøgertal på 134.
Undervisningsministeren kommer på besøg den 15. august.
Udvekslingsbesøg fra Aschaffenburg, Bayern.
2 af vore elever er lige kommet hjem fra en vellykket 3 måneders udveksling i Olevano, Italien.
I april skal en af vore klasser og 3 lærere til Olevano.
13) Regnskab for Lemvig Gymnasiums Venner. Bilag 5.
Orientering ved rektor.
Regnskabet blev godkendt af bestyrelsen.
14) Debat om gymnasiet og sportscollege.
Bestyrelsen er glad for initiativer, der får unge til Lemvig, og gymnasiet er klar til at tage imod dem
og give dem undervisning.
Et sportscollege skal have en selvstændig økonomi, og der skal tages hånd om de unges dagligdag.
Lemvig Basket vil ansøge RegionMidt om et projekt. Det skal konkretiseres, gymnasiet stiller evt.
undervisningskapacitet til rådighed.
15) Overenskomst 13. Bilag 6.
Rektor og Ole Dalsgaard orienterede om situationen. Der skal være en række møder i den
kommende måned. Ledelsen har tro på, at der findes en god løsning på Lemvig Gymnasium.
Bestyrelsen har tillid til, at ledelsen implementerer OK13 på fornuftig vis.
16) EVT: der var ikke noget under evt.
Torben Stig Møller
vicerektor

