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Afbud: Steen Rasmussen. 

 
1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser 

Dagsorden godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra mødet d. 19. marts 2013  
Referat godkendt og underskrevet 

Drøftelsespunkter 

3. Temadrøftelse: Strategi, herunder mission og vision (Jesper Loehr-
Petersen, MacMann Berg deltager 14.00 – 17.00) 
Bestyrelse og ledergruppe var opdelt i 3 grupper som alle arbejdede med en ny 
Vision til skolen. Ved mødets afslutning blev der nedsat en arbejdsgruppe som ar-
bejder videre med indtrykkene og fremlægger et forslag til førstkommende besty-
relsesmøde. 

Beslutningspunkter 

4. Bestyrelsesforsikring 
Der tegnes en bestyrelsesforsikring jfr. tilbud. 

Orienteringspunkter 

5. Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer 

a. Skolernes økonomi 2012 (bilag 5 a)  

Skolerne har generelt aftagende vækst. Der skal være opmærksomhed på 
skolens omkostningsniveau. 

6. Orientering om uddannelserne  

a. Orientering om Fastholdelses Taskforce. Herunder skolens delta-
gelse som modelskole (bilag 6 a) 
Vibeke Nielsen orienterede om skolens deltagelse som modelskole. 

7. Orientering om økonomi  

a. kvartalsregnskabet for 1. Kvartal 2013 (bilag 7a1, 7a2, 7a3) 

Skøn over kassebeholdningens udvikling forelægges fremover kvartalsvis 
bestyrelsen 

Kvartalsregnskabet blev taget til efterretning. 

b. Estimat for 2013 (bilag 7b1, 7b2) 

Nedgang i aktiviteterne med 10,1 årselev for hele året 2013. 
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Bestyrelsen efterspørger en ændring af rapporten således at der sker en 

særskilt rapportering af projekterne. Disse har et omfang som kan forstyr-
re billedet af den ordinære drift. 

Estimatet blev taget til efterretning, idet der er usikkerhed om det endelige 
slutresultat. Der mangler afklaring af de juridiske og økonomiske følger af 
lockout tidligere på året. 

c. Rigsrevisionens besøg d. 3. april 2013 (bilag 7 c1) 

Der udarbejdes særskilt procedure for budgetlægningen som forelægges 
bestyrelsen på kommende møde. Kvartalsregnskabet vil fremover være et 
beslutningspunkt.  

Vedligeholdelsesplanen indlægges sammen med afskrivninger i et egentligt 
investeringsbudget. 

Bestyrelsen roser rapporten, som ikke indeholder bemærkninger, men ale-

ne anbefalinger, som er efterkommet jfr. Ovenstående. 

 

d. Afsluttende punkter 

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

Marianne Carøe synes ikke, at Temadrøftelsen var professionelt ledet. Øvrige ud-
talte at temapunktet havde været en positiv oplevelse. 

Bilag om skolernes økonomi er ikke offentligt, idet der omtales navngivne skoler. 

9. Eventuelt 

Bestyrelsens næste møde er d. 10.9.2013 kl. 15.00 – 18.00. 

Studieturen udsættes til 2014. Program fastholdes. 

 

Ref. 

Claus Engsted 

 

 


