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6 november 2014 

Referat af bestyrelsesmøde 

  
Bestyrelsesmøde torsdag den 6. november 2014 kl. 16.00-18.00 

 
 Til stede var: Peter Overgaard, Kurt Sonne Thomsen, Margrethe Christensen, Astrid Yde Larsen og 
Ida Frandsen. 
Endvidere deltog Lars Erik Nielsen, og Mads Brinkmann Pedersen (referent). 
 
Fraværende var: Pia Storm, Helle Frostholm Skærbech, Olivier Cointe, Frede Blaabjerg og Nanna 
Nielsen. 

 
1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde (bilag 1) 

 
Referatet godkendt. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsordenen godkendt. 
 

3. Budgetopfølgning og regnskab 3. kvartal (Bilag 3.1 og 3.2) 
 
Lars-Erik Nielsen gennemgik budgetopfølgning og regnskab for 3. kvartal. Det ser ud til at årets 
resultat bliver et overskud på 58.000. Det skyldes lidt højere elevaktiviteter, et lidt mindre elevtal 
end forventet og udgiften til den sociale vicevært. Effekten af, at der er gået flere lærere med høj 
anciennitet på pension, begynder at vise sig. VUC har netop underskrevet aftale om at betale til 
ordningen med den sociale vicevært, og der kommer elevindbetalinger til kopier og andet, hvorfor 
Lars-Erik Nielsen alt i alt vurderer, at regnskabet ender med et positivt resultat. 
 

4. Indledende betragtninger om budget 2015 (Bilag 4.1 og 4.2) 
 
Lars-Erik Nielsen gennemgik de første betragtninger til budget 2015. Forudsætningerne for 
budgettet er forslag til finanslov 2015, hvor der beskæres i undervisningstaxameteret. Til gengæld 
hæver man grænsen for udkantstilskuddet, hvilket for Morsø gymnasium betyder, at vi næste år 
får fuldt tilskud. Gymnasiet får også et højere pædagogikumtilskud. Der budgetteres med 120 nye 
1g’ere og med en lokaleleje til VUC som i år. I forhold til personaleomkostninger regnes der med 
uændret aktivitet, og derfor med en uændret personaleomkostning. Niveaumæssigt ligger 
personaleomkostningerne noget under tidligere år, hvilket skyldes overenskomsten og det 
forhold, at lærergruppen har en yngre sammensætning. 
Der ligger i budgettet et forventet overskud på 370.000. På næste møde præsenterer Lars-Erik 
Nielsen et budgetforslag til budget 2015. 
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5. Social vicevært 
 
VUC har underskrevet en aftale, hvor de betaler 900 kr. pr. måned pr. beboer. Der er også sendt 
regning til kommunen, men der foreligger endnu ikke noget svar fra dem. Der er også en 
forhandling i gang med Lemvig kommune, som har et ungt menneske på kollegiet og som den 
sociale vicevært også har taget sig af. Kurt Sonne Thomsen har lovet den sociale vicevært at hans 
ansættelsesforhold er uændret i de første tre måneder af næste år. 
 
6. Kollegier 
 
Gymnasiet mangler kollegieværelser. I øjeblikket mangler to-tre nye elever værelser fra 1. januar, 
og dem råder gymnasiet ikke over lige nu. Der er forhandlinger i gang med Jens Ole Bak om en 
aftale, hvor gymnasiet kan råde over flere værelser på kollegiet. 
Der kommer en elev fra Holstebro, som indlogeres for en kort periode på Sports College. 
For Skovparken ledes der efter en løsning, hvor de uddannelsessøgende kommer til at bo i en 
sektion for sig selv. 
 
7. Opfølgning af beslutninger fra forrige møde 
 
Bestyrelsen havde ingen indvendinger mod den lønaftale, som Kurt Sonne Thomsen beskrev på 
sidste møde. Derfor kan Kurt Sonne Thomsen gå videre i arbejdet med at indgå en lønaftale.  
 
8. Siden sidst 
 
Kurt Sonne Thomsen orienterede under punktet om ting, der er sket siden sidst. 
 
Kurt Sonne Thomsen har deltaget i Samarbejdsforum i region Nordjylland, hvor der diskuteredes 
fordelingsnøgle. Det er ikke et problem lokalt, men det er vigtigt at være synligt på møderne. 
 
Nyt solur er indviet før efterårsferien. 
 
Gymnasiet har taget afsked med Jens Peter Diget og Leif Hedegaard Kristensen, som gik på 
pension. 
 
Der er hængt et meget stort maleri af tidligere elev Ole Sporring i hallen. Maleriet er udlånt af 
Kunstforeningen. 
 
Gymnasiet har købt af maleri til mødelokalet af kunstner Annette Falk Lund. 
 
Der skete en arbejdsulykke i efterårsferien, hvor en medarbejder i det tekniske personale faldt ned 
fra en stige. Det er meldt til de relevante instanser. 
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Kurt Sonne Thomsen og et par lærere har besøgt på Hanstholm Asylskole, som har bedt gymnasiet 
lave film, der skal informere beboerne om forskellige forhold. Dramatik, dansk og samfundsfag vil 
blive involveret i projektet, men der ligger endnu ikke en tidsplan. 
 
Kurt Sonne Thomsen var på besøg på Aalborg universitet, hvor universitetet gav et indblik i deres 
aktuelle udfordringer, som vil påvirke uddannelsesudbuddet. Det kan komme til at betyde noget 
for rekrutteringen på sigt. 
 
Torsdag 13/11 er der uddannelsesmesse på Dueholmskolen fra 17.00-20.00. Der er udarbejdet 
forskelligt præsentationsmateriale, og der annonceres i avisen. 
 
Håndboldstævne afholdes på Morsø gymnasium 27/11, hvor gymnasiet er vært for en turnering 
med 10 skoler. 
 
Forældrekonsultationer finder sted 18-20/11, hvor 1g’erne også kan få vejledning til 
studieretningsvalget. 
 
Kurt Sonne Thomsen deltog i kursus i Aalborg employer branding hos Nordjyske. 
 
Næste bestyrelsesmøde den 16.12.14 er med spisning og varer derfor til kl. 19.00. 
 
9. Eventuelt 
 
Intet til dette punkt. 
 
For referatet, 

 

Mads Brinkmann Pedersen 
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Peter Overgaard    Pia Storm 

 

 

 

Helle Frostholm Skærbech   Margrethe Christensen 

 

 

 

Ida Frandsen    Olivier Cointe 

 

 

 

Astrid Yde Larsen    Nanna Nielsen 

 

 

 

Frede Blaabjerg    Kurt Sonne Thomsen 
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