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Referat 

 

Referat af bestyrelsesmøde  

Minervavej 47, 8960 Randers SØ 
 

Tirsdag den 9.december 2014 kl. 16.00 – 18.00 

EFTERFØLGENDE FÆLLES SPISNING 

Formanden bød velkommen til Inger Larsen, som er ny elevrepræsentant i bestyrelsen. 

Marianne Carøe takkede for opmærksomheden i forbindelse med sin fødselsdag. 

 
1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser 

Punkterne 11 og 12 bytter plads. 

2. Godkendelse af referat fra mødet d. 10.9.2014 

Referat godkendt og underskrevet. 

Beslutningspunkter 

3. Budget for 2015 (Bilag 3a,3b,3c) 

Budgetforslag for 2015 fremlagt. Bestyrelsen påpeger, at der er behov for et tæt 

opfølgning i 2015. Budgettet blev godkendt som fremlagt.  

4. Udbudspolitik for AMU-området for 2015 og orientering om udvikling af 

AMU (Bilag 4)  

Udbudspolitikken godkendt som fremlagt. 

5. Omlægning af lån (bilag 5) 

Bestyrelsen bemyndiger formandskabet og skolens ledelse til at omlægge kreditfor-

eningslånene. 

Orienteringspunkter 

6. Regnskab for 3. Kvartal 2014 samt estimat for 2014 (Bilag 6a, 6b, 6c, 6d, 

6e) 

Regnskab for 3. kvartal 2014 samt estimat for 2014 taget til efterretning. 

7. Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer. 

Formanden orienterede om formandskabsmøde med øvrige skoler i Østjylland i ja-

nuar 2015. 

8. Orientering om uddannelserne (Tidligere udsendt Nyhedsbrev) 

a) Udlægning af undervisning i Rønde 

Vibeke Nielsen orienterede om udlægning af undervisning til Rønde. 

9. Orientering om organisationen (Tidligere udsendt d. 26.11.2014) 

a) Organisationsændringer i foråret 2015 

Orientering er tidligere udsendt. 

10. Status på bygninger (Bilag 10) 

Der blev givet en orientering om lokalesituationen. Punktet er omhandlet af tavs-

hedspligt. 

Drøftelsespunkter 
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11. Evaluering af bestyrelsens arbejde i 2014 (Bilag 11) 

Helle Skøtt: Føler sig opdateret på alt som er relevant. Bestyrelsesarbejdet er positivt 

og meget givende. 

Poul Søe: Rigtig fint materiale som udsendes. Føler sig velorienteret. 

Hanne Nielsen: Altid svar og grundig orientering. Nyhedsbreve er vigtig information. 

Ellen Birthe Christensen: Rigtig god introduktion som nyt bestyrelsesmedlem. 

Marianne Carøe: Godt informationsniveau. Kunne ønske opfølgning på beslutninger, ek-

sempelvis orientering om lånoptagelsen eller lokalesituationen. Forslag om bestyrelses-

årshjul ( findes allerede) 

Vibeke Nielsen vil fortsætte med at udsende orienteringer. 

Jørgen Andersen: Forbilledligt samarbejde mellem skolen og kommunen.  Belysning af 

væsentlige informationer. Forslag om brug af grafer mv. for at lette overblikket over det 

ofte omfattende talmateriale. 

Hans Viggo Støving: Hvordan understøtter vi kerneopgaven? 

Hanne Nielsen: Hvor bevæger verden sig hen? Oplæg efterlyses. 

Jørgen Andersen: Hvordan udnytter vi den forskellighed som medlemmerne repræsen-

terer? 

Vibeke Nielsen foreslår temadrøftelse på juni-mødet. Der er strategidag d. 26. august 

2015.  

Hans Viggo Støving: Møderne kan udvides med 1 eller 2 timer når der er temadrøftel-

ser. Der var tilslutning hertil. 

 

12. Notat fra B-SOSU (Bilag 12a, 12b) 

Formanden orienterede om henvendelsen fra B-SOSU. Poul Søe orienterede om en tidli-

gere sammenlægning af foreninger indenfor erhvervsskoleverdenen. Der er ikke god er-

faring med at sammenlægge leder- og bestyrelsesforeninger.  

Bestyrelsen bakker op om, at lederne får mulighed for faglig netværk under Danske Er-

hvervsskoler. 

Bestyrelsen er skeptisk overfor tanker om selvstændig B-SOSU 

Bestyrelsen lægger vægt på at skolens ledelse kan være med i en stærk lederforening. 

Bestyrelsen finder det ikke afgørende, at vi er medlem af en bestyrelsesforening. 

Bestyrelsen prioriterer den bedste interessevaretagelse og den største indflydelse frem 

for en bestemt foreningsstruktur. 

Afsluttende punkter 

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

referatet er omfattet af tavshedspligt   

Tavshed om punktet vedr. lokalesituationen. 

14. Eventuelt 
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Strategidag d. 26. august 2015. 

Ref.  

  Claus Engsted 
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