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1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser 

Dagsorden godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra mødet d. 18. juni 2013 
Referat godkendt og underskrevet. 

Beslutningspunkter 

3. Mødekalender 2014 (bilag 3) 
Mødeplan godkendt, men genovervejes på mødet i december. Studieturen plan-
lægges til mandag d. 27. januar 2014. 
 

Orienteringspunkter 

4. Økonomi  

a. Aktivitetsoversigt  1. Halvår 2013 og estimat 2013 ( bilag 4 a, 4b) 

b. Halvårsregnskab og  estimat for året 2013  (bilag 4 c, 4d) 

c. Likviditet 1. halvår ( bilag 4 e) 

d. Konsekvenser af konflikt 1. halvår 2013 

e. Finanslov 2013 og konsekvenser (bilag 4 f) 

Kvartalsregnskabet blev taget til orientering. Bestyrelsen anbefaler en konsoli-
dering. Finanslovsforslaget for 2014 blev drøftet. Der forventes en anstrengt 
økonomi i 2014. 

Ledelsen udarbejder oplæg til budget for 2014 som drøftes og fastlægges en-
deligt på mødet i december. Bestyrelsen ønsker at der rettes fokus på likvidi-
teten og ledelsen udarbejder oplæg herom. 

Langsigtet investeringsplan fremlægges sammen med budgetforslaget. 

5. Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer 

Formanden roser afviklingen af strategidagen. Marianne Carøe orienterede om 
budgetforlig i regionen. Susanne Krogsgaard orienterede om, at hun udtræder af 
bestyrelsen grundet ændret ansættelse som teamleder. Jørgen Andersen oriente-
rede om ændret indhold i hans stillingsbeskrivelse i forbindelse med organisati-
onsændringer i Syddjurs kommune. 

6. Orientering om uddannelserne  - herunder kvalitetsindsatsen for 2014 
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Bilag er uddelt med dagsordenen.. Taget til orientering. 

7. Orientering om organisationen  

Overenskomst 2013 (OK-13) træder i kraft d. 1.8.2014 

8. Ministeriets tilbagemelding på Handlingsplanen for øget gennemførelse 
(bilag 8 a) 

Tilbagemelding på handlingsplanen taget til efterretning. 

 

Drøftelsespunkter 

9. Temadrøftelse: Kodex for godt bestyrelsesarbejde.  
a) Oversigt over bemyndigelser afgivet til ledelsen 

Rollefordeling mellem bestyrelse og ledelse er meget vigtig og skal være kendt af 
alle. 

Orientering om ansættelser og afskedigelser sker i kvartalsnyt. 

Elevrepræsentanterne har vanskeligt ved at se deres roller i bestyrelsesarbejdet.  
Eleverne tilbydes en gennemgang af dagsordenen forud for det enkelte bestyrel-
sesmøde. 

Ny bestyrelse kan forholde sig til om der skal udarbejdes særlige politikker. 

Afsluttende punkter 

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

Det lykkedes ikke at nå alle drøftelser på mødet. Men gode drøftelser blev gen-
nemført. 

Ingen tavshedspligt. 

11. Eventuelt 

Næste møde d. 10. december afvikles i tidsrummet kl. 15.00 – 18.00. Der sluttes 
af med fælles spisning. 

 

Ref.  

Claus Engsted 

 

 

 


