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1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser 

Dagsorden godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra mødet d. 26. juni 2012 
Referat godkendt og underskrevet. 

Beslutningspunkter 

3. Kommende års kvalitetsundersøgelser (bilag 3 ) 
Vibeke Nielsen gennemgik oplæg til kommende års kvalitetsundersøgelser. Drøf-
telse af elevernes mulighed for at følge sit forløb i Elevplan. 
Der sættes fokus på elevernes mulighed for elektroniske løsninger. Specielt skal 
det ses fra elevernes vinkel. 

4. Mødekalender 2012 (bilag 4) 
Mødeplan godkendt. 

 

Orienteringspunkter 

5. Økonomi  

a. Aktivitetsoversigt  1. Halvår 2012 og estimat 2012 ( bilag 5 a, 5b) 

b. Halvårsregnskab og  estimat for året 2012  (bilag 5 c, 5d) 

C. Likviditet 1. halvår ( bilag 5 e) 

d. Finanslov 2013 og konsekvenser (bilag 5 f og 5 g) 

Halvårsregnskab for 1. halvår 2012 blev gennemgået. Det er en ny situation med 
nedgang i aktiviteterne. Der er fokus på fastholdelse af eleverne og økonomisty-
ring. Likviditeten er god. Taget til orientering. 

 

6. Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer 

a. Nye regler for ændring af vedtægter 

Formanden orienterede om ændring i proceduren for vedtægtsændringer. Ved 
kommende ændringer af vedtægterne skal man forholde sig til valgperioden for 
de udpegede medlemmer (ej selvsupplerende). 

 

7. Orientering om uddannelserne (bilag 7) 

Vibeke Nielsen orienterede om uddannelserne. 

8. Orientering om organisationen  (bilag 8) 
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Vibeke Nielsen orienterede om organisationen. 

9. Orientering om byggerierne i Grenaa og Randers (bilag 9) 

Byggerierne kører efter planen. Solfangeranlæg anskaffes. 

 

Drøftelsespunkter 

Ingen 

Afsluttende punkter 

10. Evaluering af mødet og beslutning om, hvorvidt dele af dagsordenen eller 
referatet er omfattet af tavshedspligt   

Godt møde – ingen tavshedspligt. 

11. Eventuelt 

Elevrådet opfordrer til opstramning af rygepolitikken. 

 

 

Ref. 

Claus Engsted 

 

 

 


