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Referat af bestyrelsesmøde d. 13. marts 2013
Tilstede: Søren Damtoft, Dorthe Pedersen, Hans Erik Jensen, Marianne Levin, Anton Svendsen, Jacob
Carlsson, Christian Aalborg Frandsen (suppleant for Pascale Steenberg), Frederik Frost Laursen 3m, Trisse
Dyrløv 1b, Rafael Al-Najaar 1c, Peter Schiødt & Birgitte Nielsen
Afbud: Pascale Steenberg

1. Velkommen til Trisse og Rafael fra elevrådet
Præsentation af bestyrelsen
2. Godkendelse af referat fra d. 4.12.2012 (bilag)
Underskrevet
3. Regnskab 2012 (bilag)
Med deltagelse af revisor Søren Jensen
Byggerier har præget årets regnskab. Der er nu kommet ibrugtagningstilladelse, så der kan hjemtages
kreditforeningslån.
Historisk fik skolen selveje i 2007, her gik skolen ind med et meget stort antal overtimer samt en ikke
indfriet feriepengeforpligtelse, som bevirkede skolen gik ind i selvejet med en negativ egenkapital på 7
mio. kr.
Egenkapitalen er også negativ i 2013, men det skyldes påvirkning pga. negativ værdi af renteswap.
Omsætningen på skolen er steget voldsomt siden fra 58 mio. kr. i 2008 til 74 mio. kr. i 2012. Dette
skyldes flere elever og bedre gennemførsel.
Overskuddet i 2012 er på 1,9 mio. kr., dette er ikke meget set i forhold til skolens samlede omsætning.
Skolen følger de regler der er på det regnskabsmæssige område.
Regnskabet er opsat efter MBU’s retningslinjer. Denne opstilling kan ikke bruges til styre skolens
økonomi for at få et større informationsniveau.
Anton Svendsen vil gerne have en nøgen opstilling for 2013 budgettet, så vi ved hvad det
regnskabsmæssige resultat bliver i 2013. Dette skal kunne sammenlignes med regnskabet, så man kan se
om der er afvigelser i forhold til budgettet.
Revisoren vurderer at tingene er i orden og pengene brugt fornuftigt.
4. Bygningsfornyelse, OK13 og likviditet
PS: Økonomien er kompleks situation med byggerier, ny OK13 osv. Vi har fået en indtægtsforøgelse på 6
mio. kr. fordi det er lykkedes at få flere elever til at gennemføre, idet elevantallet er steget fra 885 til
938. Dette er grunden til at skolens økonomi er blevet bedre, men også grunden til at investeringerne
har været nødvendige. Det er vigtigt at der er en styrket likviditet på skolen, så lærernes lønninger på 4,5
mio. kr. kan betales. Likviditeten har været presset pga. af forskydninger i investeringer og låneoptaget.
Fremover skal der ikke bygges mere end at vi hver måned har den fornødne likviditet.
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Gymnastiksalene skal ombygges i sommerferien, så der kommer et passende antal toiletter til hallen og
der indrettes undervisningslokaler til musik, så der frigives 3 lokaler inde i huset, så vi kan have plads til
klasserne inde i huset.
Investeringer skal laves nu mens der er mange elever og inden taksameteret falder jf. de udmeldte
takstreduktioner.
Vi forventer OK 13 betyder, at lærernes løn stiger omkring 3 mio. kr., dette betyder der skal ske en
effektivisering af lærernes arbejdstid.
Jacob Carlsson spørger om konsekvensen af dette skal være at lærerne skal bruge mindre tid på
forberedelse og mere i klasselokalet. Kan økonomien findes et andet sted?
Bestyrelsesformanden og Anton pointerer at budgettet skal overholdes, løsningerne skal findes i dialog
mellem ledelse og medarbejdere. Der er tillid til ledelsen finder gode løsninger.
Dorthe synes også ledelsen og medarbejderne skal have en god dialog omkring OK13, Det er vigtigt der
ikke laves en aftale som binder KG, så der ikke er noget ledelsesrum. Der er fuld tillid til at den daglige
ledelse i dialog med lærerne finder en god og bæredygtig tolkning og anvendelse af mulighederne i den
nye OK 13, dog henstilles der til at man ikke indgår lokale aftaler, der binder bestyrelsens mulighed for
at beslutte om nødvendige prioriteringer og tilpasninger fremover. Det er ikke et spørgsmål om aftaler
eller ej, mere karakteren af eventuelle aftaler, MED-drøftelser, politikker mv. Mandatet ligger i daglig
ledelse.
Anton var ikke klar over at dagsordenen lagde op til en revidering af anlægsbudgettet, men er enig i
dispositionen.
Bestyrelsen støtter at renovering af lærerværelset evt. udskydes.
5. Elevtrivselsundersøgelse 2012
Det er tredje år KG deltager. Skolen ligger som nr. 17 ud af 58 skoler i forhold til elevtrivsel. Generelt er
tilfredsheden steget i forhold til sidste år. Der er ikke længere et fald i tilfredshed i løbet af de 3 stx-år.
Der er enkelte klasser, hvor eleverne har trives mindre godt. I disse klasser har teamlærerne talt ekstra
med klasserne.
Dorthe: Er det ikke godt med 80 ambassadører?
Trisse: Vi har været i dialog i trivselsudvalget, der er nogle ting der vender tilbage i forhold til det fysiske
miljø. Forskellige holdninger til lærere og lokaler.
6. Rektors resultatlønskontrakt 2012-13 (bilag)

Opfølgning midtvejs. Kontrakten findes på http://kggym.dk/default.aspx?pageid=570
Udvikling og studiemiljø er der fulgt op på.
MTU for lærerne er i gang og der laves en handlingsplan. De fysiske forbedringer for lærerne er
det tvivlsomt om bliver til noget i år.
Mentorordning er på forsøgsbasis startet.
7. Meddelelser
Jacob går på barsel i næste uge.
Fredrik: det er mit sidste møde, det har været spændende.
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PS: Stevns kommune har spurgt til om de får pladsen i bestyrelsen til kommunerne efter næste
kommunalvalg, som aftalt.
8. Evt.

Næste møde 11.6.13.
Punkt: Forældresamarbejde.
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