Referat af bestyrelsesmøde på Kalundborg Gymnasium
Mandag d. 22.3. 2021 kl. 17.00-19.00
Virtuelt
Inviterede: Revisor Per Larsen, Revisor Pia Eliasen, Jakob Søborg, Rene Gislum, Mette
Lykkebo, Anja Slooten, Peter Abildgaard Andersen, Kristian Kallenbach, Emil Bisserup,
Johan S. Schwartzbach, Annette B. Møller, Finn Skouenborg, Lis W. Krat, Mads S.
Christensen, Birgitte Nielsen
Afbud: Mette Lykkebo
Dagsorden
Sager til orientering
1. Regnskab 2020

Årsrapport 2020: Bestyrelsen skal skrive under på at
årsrapporten er rigtig og procedurene overholdt. Der er en
påtegning på, at der ikke er væsentlige fejl eller mangler ved
regnskabet.
Regnskabets resultat er et underskud på 2,8 mio. kr. i 2020.
Årsagen skyldes, at der har været et faldende elevtal pga.
færre unge i kommunen, ligesom personaletilpasninger blev
været forskudt til skolen kendte søgetallet for skoleåret
20/21. Derudover har der været øget omkostninger til at
dække indefrosne feriepenge på 1,5 mio. kr. pga. ny ferielov.
Lønomkostninger pr. 100 årselever er steget, hvilket skyldes
at personaltilpasningerne i året ikke afspejler sin fulde effekt.
FS spørger til stigning i lønomkostninger til ledelse og
administration. Årsagen til stigningen er indefrosne
feriepenge.
Ministeriet har undersøgt udfaldet af samtlige ledelser på
landets gymnasier, som jf. overenskomsten har valgt
muligheden at gå over til cheflønsaftalen.
Det anbefales at ledelsens lønninger ikke stiger mere end de
almindelige lønstigninger.
Det er kun vicerektors løn der ligger i en for høj lønramme i
forhold til det anbefalede fra ministeriet.
Der er ikke fundet væsentlige fejl i forbindelse med
regnskabsaflæggelsen.
Gymnasiet har betryggende kontroller af regnskabet. ITsikkerheden og brugen af softwaren bruges som det
anbefales fra staten.
Der er ingen kritiske væsentlige bemærkninger til
årsregnskabet fra revisionen.
Regnskabet og årsrapporten underskrives virtuelt via en mail
til alle bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen godkendte regnskabet og havde ingen
bemærkninger til bestyrelsestjekliste fra UVM.

2. Personalesituationen

3. Skolen siden sidst

Personaletilpasninger er i år foretaget tidligere end sidste
skoleår, hvilket gerne skulle betyde regnskabet går i 0 til
næste skoleår. 27% af personalet er påvirket af
personaletilpasningerne.
Coronasituationen: Lærerne har været meget konstruktive i
forbindelse med undervisning under Corona. Der afholdes

4. Eventuelt

Formand: Jakob Søborg

samarbejdsudvalgsmøde fredag om håndtering af selvtest
efter påske. Der er sat telte op til udeundervisning.
Søgetallet til skoleåret 21/22 giver 5 fulde STX-klasser og 3
HF-klasser, 2 2-årige og 1 3-årig.
Gulvet på 1. sal giver stadig udfordringer. Rådgiveren har
trukket processen i langdrag og der vil blive taget kontakt til
en advokat.
Den første eksamensplan for skoleåret for dette skoleår er
sendt til ministeriet.
Forbruget indtil nu i 2021 ser fornuftigt ud, og viser en positiv
balance i forhold til det budgettede.
Næste møde: Torsdag d. 10.6.2021 kl. 17.

Referent: Birgitte Nielsen

