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Fraværende: Agnes Østergaard 

 
1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser 

Formanden bød velkommen til ny elevrepræsentant Oline Isak. 

Dagsorden godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra mødet d. 21.februar 2012  

Referat godkendt og underskrevet. 

Beslutningspunkter 

3. Regnskab for 2011, herunder Årsrapport 2011. Revisionen deltager fra kl. 

16.00 (bilag 3 a,) 

Statsautoriseret revisor Mogens Hald, Deloitte gennemgik Årsrapport 2011. 

Årsregnskabet udviser et overskud på kr. 1.903.353. Egenkapitalen udgør pr. 

31.12.2011 kr. 20.739.616. Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Revisionsprotokollat 2011 (bilag 4 a) 

Revisionsprotokollen blev gennemgået af Mogens Hald. 

Bestyrelsen ønsker ved fremtidig afrapportering, at der fokuseres på projekter 

samt ansatte i relation hertil. Der skal fortsat være fokus på undertimer. 

Bestyrelsen udtrykte stor anerkendelse for såvel regnskabsresultat som den meget 

fine revisionsprotokol. 

Revisionsprotokol godkendt. 

 

5. 2011 i tal og ord. Beskrivelse af året 2011 (bilag 5 a) 

Vibeke Nielsen gennemgik 2011 i tal og ord, som nu foreligger for 4. år. 

Ministeriet for Børn og Undervisning har nu meddelt, at resurseregnskabet er en-

deligt skrinlagt. Dette var oprindeligt inspiration til denne publikation. Skolen har 

valgt fortsat at udbygge denne form for rapportering. Afsnittet om sygdom og bar-

sel undersøges og beskrives. Der var endvidere en drøftelse af tabellerne 1.18 og 

1.19 vedr. elevers ophør. Bestyrelsen opfordrer til at der er fokus på området. 

 

6. Finansiering af byggerierne i Randers og Grenaa.(Bilag 6 a) 

Formanden gennemgik finansieringsmodellerne. Efter en god drøftelse af de enkel-

te modeller besluttede bestyrelsen i enighed en lånemodel. 

Ledelsen og byggeudvalget bemyndiges til at optage drøftelser med bank og kre-

ditforening om optagelse af lånet. 

 

7. Køb af ejendommen Paderuplundvej 8, 8960 Randers SØ (bilag 7 a) 

Bestyrelsen godkendte køb af Paderuplundvej 8, 8960 Randers SØ. 
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8. Studietur for bestyrelsen (bilag 8a) 

Bestyrelsesmøde indpasses i programmet – evt. før afrejsen. 

Afbud til turen fra Marianne Carøe og Else Birkeskov. 

 

9. Revideret personalepolitik godkendt af MIO d. 27.2.2012. (bilag 9 a – 

sendes kun elektronisk) 

Bestyrelsen besluttede, at afsnit 5.5.1 i personalepolitikken skal korrigeres idet 

bevilget orlov som hovedregel ikke kan overskride 1 år. 

 

Orienteringspunkter 

10. Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer 

a.  Handlingsplan for øget gennemførelse ( bilag 10a, 10b) 

Vibeke Nielsen deltager i det inviterede møde i ministeriet om skolernes henven-

delse. 

Marianne Carøe undersøger om der kan etableres et møde i regionen om Social- 

og Sundhedsskoler. 

 

11. Orientering om uddannelserne og organisationen  

Intet. 

12. Bestyrelsesansvarsforsikring 

Punktet overføres til et beslutningspunkt. 

Bestyrelsen besluttede, at der ikke skal tegnes en bestyrelsesansvarsforsikring. 

Punktet genoptages efter næste bestyrelsesvalg. 

 

Afsluttende punkter 

13. Evaluering af mødet og beslutning om, hvorvidt dele af dagsordenen eller 

referatet er omfattet af tavshedspligt   

Gode drøftelser. Også om emner der ikke nødvendigvis er enighed om. 

Købesummen er ikke offentlig. 

Finansieringsoversigten er ikke offentlig. 

14. Eventuelt 

Intet. 

Ref. Claus Engsted 


