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15. juni 2016 

Referat af bestyrelsesmøde 

Bestyrelsesmøde mandag den 15. juni 2016 kl. 16.00-18.00 

Til stede var: Peter Overgaard, Kurt Sonne Thomsen, Margrethe Christensen, Helle Frostholm 
Skærbech, Olivier Cointe, Troels Munk, Anne Kathrine Holk Pedersen og Lars Erik Nielsen 
(referent) 

  

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde 
Referatet blev godkendt og underskrevet. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
 

3. Kapacitet 2017 
Den nuværende kapacitet på 140 elever svarende til 5 klasser blev fastholdt. 

 
4. Budgetopfølgning 

Lars Erik Nielsen gennemgik den uddelte perioderapportering. På nuværende tidspunkt ser økonomien fin 
ud. De vigtigste indikatorer som elevtal og lærerløn ligger fint i forhold til det budgetterede. 
 

5. Personalesituationen og det endelige søgetal 
Kurt Sonne Thomsen orienterede om personaleændringerne. En lærer, der skulle have haft et enkelt hold 
er blevet opsagt pga. besparelser. En årsvikar har valgt ikke at tage imod en forlængelse af vikariatet, da 
hun har fundet et bedre tilbud tættere på bopælen i Aarhus. Vi har varslet afsked pr. 31/12 2016 for en 
assistent, der arbejder i bogdepotet og biblioteket. Begrundelsen er nedlæggelse af arbejdsfunktioner 
grundet besparelser. Vi har ansat en årsvikar i 2/3 stilling i idræt og NV. Der var 20 ansøgere, og heriblandt 
mange velkvalificerede. Valget faldt på Lars Schüsler, der kommer fra et vikariat på Vesthimmerlands 
Gymnasium. 
Elevtallet er nu på 113 elever, heraf en omgænger. Forsætter tilgangen i efteråret, skal det overvejes om 
der skal laves fem studieretningsklasser efter nytår. 
 

6. Morsø Multipark og atletikanlæg 
Kurt Sonne Thomsen gennemgik planer og tegningsmateriale om etablering af løbebane, renovering af 
længdespringsfaciliteter og kuglestødsbane samt genopretning af fodboldbanen. Vi prøver at få andre 
brugere til at bidrage til finansieringen – bl.a. rodbeskæring og boldbanen. Bestyrelsen godkendte en maks. 
Ramme på 1,7 mio. kr. men det ses helst, at vi ender på et lavere beløb. Der skal anvendes lokale 
leverandører hvor det er muligt. Bevillingen sker ud fra en vurdering af, at det vil gøre Morsø Gymnasium til 
et mere attraktivt sted. 
Kurt Sonne Thomsen orienterede også om planerne om at etablere en klatrevæg og lydisolering i hallen. 
Bestyrelsen godkendte det ud fra en forudsætning om, at det kan indeholdes i det ordinære budget. 
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7. Resultatlønskontrakt 
Kurt Sonne Thomsen fremlagde det fremsendte udkast. Der er nogle mindre ændringer i forhold til 
forslagene fra sidste møde. Det står lidt klarere med målepunkter og måleindikatorer. 
Olivier Cointe spurgte til opdelingen i basisramme og ekstraramme, og om der er krav til hvad der skal med. 
Kurt Sonne Thomsen kunne forklare, at vi har de to obligatoriske punkter med, men at nogle punkter kan 
stå både under basisrammen og ekstrarammen. 
Troels Munk indskød, at vi kunne tilføje rekruttering til markedsføring, og at dramatik bør være med. Peter 
Overgaard svarede, at markedsføringen af dramatik jo afhænger af om vi får lov til at udbyde det. Kurt 
Sonne Thomsen kunne tilføje, at antallet af dramatikelever allerede er et punkt i resultatlønskontrakten 
Bestyrelsen godkendte resultatlønskontrakten. Der var ikke indkommet kommentarer til kontrakten forud 
for mødet. 
 

8. Opfølgning på beslutninger fra sidste møde 
Punktet bortfaldt. 
 

1. Siden sidst 
Kurt Sonne Thomsen orienterede: 
Vi er nu 99.9% sikre på at Limfjordsteatret begynder at bygge til efteråret. Der vil komme mere information 
senere. 
Vi skriver inden ferien til ministeriet omkring vores ansøgning om dramatik A.  Vi ønsker af have dramatik A 
med i en studieretning. Det er nok en formalitet, da det næsten vil være umuligt at oprette dramatik A som 
valgfag. 
Gymnasiereformen: AT forsvinder og der kommer mere naturvidenskab og matematik Det betyder færre 
valgfag, men det bliver nok muligt at oprettet en sproglig studieretning. Der bliver større tolerance for at 
blande studieretningshold og valghold, hvilket dog gør det sværere at tone studieretningerne, men meget 
mere fleksibelt. Vi vil næsten kunne lave det vi gør i dag, dog bliver det sværere at vælge om undervejs for 
eleverne. Vi er ikke så glade for det forkortede grundforløb, hvor AP- og NV-prøverne nu skal tælle med på 
beviset. Desuden skal vi introducere alle studieretningsfag samtidigt med, at de nye elever skal lære skolen 
og de nye kammerater at kende. 
Bestyrelsen havde en debat om, hvordan vi kunne komme i dialog med ansøgerne om deres mulige 
studieretningsønsker, men der kom ingen konklusion herpå. Anne Kathrine Holk Pedersen spurgte til om 
det ikke ville give problemer med afviklingen af årsfesten, hvilket Kurt Sonne Thomsen var enig i, og 
årsfesten skal måske rykkes en uge eller to. 
 
Helle Frostholm Skærbech foreslog at få professionel bistand til facebooksiden og generelt bruge lidt flere 
ressourcer på den. Peter Overgaard bifaldt og supplerede med, at vi måske kan bruge facebook til at knytte 
tættere bånd med eleverne fra ansøgningstidspunktet til skolestart. Anne Kathrine Holk Pedersen 
supplerede med, at der er mange måder man kan bruge det på, f.eks. at lære sine nye årgangskammerater 
lidt at kende inden skolestart. Konklusionen blev, at Peter Overgaard formidler kontakt til en mulig 
rådgiver. 
 
Kurt Sonne Thomsen kunne berette, at eksamensresultaterne ser lidt bedre ud end sidste år. 
 
Lars Erik Nielsen fortalte om et nyt tilbud til sportsudøvere på højt plan: ”MGY Sportselev” samt om skolens 
nytegnede sponsorater til HF Mors og Morsø FC. 
 

2. Eventuelt 
Punktet bortfaldt. 
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For referatet: Lars Erik Nielsen 
 
 
 
Peter Overgaard   Frede Blaabjerg 
 
 
 
 
Pia Storm    Helle Frostholm Skærbech 
 
 
 
 
Margrethe Christensen   Troels Munk    
 
 
 
 
Olivier Cointe   Johanne Vejle 
 
 
 
 
Kurt Sonne Thomsen   Anne Kathrine Holk Pedersen  
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