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Kære bestyrelsesmedlemmer  
 
Hermed følger dagsorden og bilagsmateriale til bestyrelsesmøde  
 
 

Tirsdag den 23. marts 2021 kl. 17.00 - online møde via TEAMS 
(Man kan logge på TEAMS via link i ens mailboks.) 

Dagsorden:  
 

0. Status på Covid-19 situationen 
Kort orientering  

 
1. Godkendelse af årsregnskabet for 2020. 

Regnskabet fremlægges af Lars Østergaard PwC. 
Underskrivelse af årsregnskabet/revisonsprotokol foregår elektronisk via nem-Id.  
 
Materiale: Årsregnskab 2020 og Revisionsprotokollat 20120 -  fremsendes sidst på 
ugen.  

  
2. Godkendelse af referater fra d. 8/12-2020 og 4/2-2021. 

Materiale: referater 
 

3. Orientering om søgetal og næste års planlægning.  
Søgetallene for optaget til 2021/2022 ser samlet set pæne ud. Der er pæne stigninger i 
pre-IB og IB1. Det kniber dog med STX og HF. 
 
Søgetallene den 16.3.2021 er som følger: 
STX: 62  
HF: 49 
Pre-IB: 74 
IB:132  - 36 nuværende og 96 nye eksterne ansøgere 
 
Tilsvarende søgetal for 16.3.2020 var: 
STX 68  
HF 65  
Pre-IB 63  
IB  68 - 24 pre-IB elever +  44 eksterne 

 
 

4. Planlægning af mødekalender for næste år. 
       De foreslåede datoer i skoleåret 2021/22 er følgende:   
 Tirsdag d. 7/9-2021 kl. 17.00 
 Tirsdag d. 7/12-2021 kl. 17.00 
 Tirsdag d. 1/2-2022 kl. 17.00 
 Tirsdag d. 22/3-2022 kl. 17.00 
 Fredag d. 3/6-2022 kl. 13.00 
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5. Bestyrelsens temadag fredag d. 4/6-2021. 
Fastlæggelse af emne. 

 
 

6. Evt. 
 

 
Referat: 
 
Afbud:  Anne Marie Pahuus 
 
Ad.0 
Situationen er at restriktioner i forbindelse med corona ændres løbende. Efter påske 
må alle komme ind hver anden uge. Det er begyndelsen til en normalisering. Falck 
etablerer testcenter i ugen før og efter påske.  Derefter skal gymnasiet ansætte egne 
testsupervisorer til at forestå testning  -  udgifterne refunderes af UVM. Der bliver altså 
genåbning under forudsætning af regelmæssig testning. 
 
 
 
Ad.1 
Lars Østergaard gennemgik regnskabet for 2020 som har en ”Blank påtegning”. 
Aktiviteten har været faldende p.gr.a. færre elever, men trods det har der ikke været år 
med underskud. Det er glædeligt, at omprioteringsbidraget stoppede i 2020, og at der i 
2021 er sket en tilbagerulning af omprioteringsbidraget fra 2019.  
Lars fremhævede en grundig og fyldig beretning  -  det har dog ikke været muligt, at 
fremskaffe tal for ”Optag af studenter fra Grenaa Gymnasium” fordelt på de videregå-
ende uddannelser. 
Der har været en lille stigning i eksamensresultaterne i forhold til sidste år, og heldigvis 
fandt man også en rimelig løsning i andet forsøg på IB-elevernes eksamensresultater. 
Elevtrivselsundersøgelsen er kun behandlet i begrænset omfang p.gr.a. nedlukning.  
Grenaa Gymnasium blev i 2007 født med en negativ egenkapital. Det fremgår ikke 
længere af regnskabet. Gymnasiet likviditet betegnes som flot.  
 
Lars Østergaard gennemgik ligeledes protokollen   -   der er ”ingen kritiske bemærk-
ninger”. Gymnasiets egenkapital nærmer sig gennemsnittet. Antal årsværk pr. 100 
elever er en smule over gennemsnittet. 
 
Bestyrelsen godkendte regnskab og protokollen uden problemer og sagde i den for-
bindelse tillykke med et flot regnskab. 
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Bestyrelsen bemyndiger formanden til at underskrive ”bestyrelsestjeklisten” og sætte 
kryds ved: ”Bestyrelsen har ingen kommentarer, da revisor hverken har kritiske be-
mærkninger og/eller væsentlige bemærkninger til revisionsprotokollatet”. 
 
Bestyrelsen bemyndiger Poul Erik til at indberette regnskabet elektronisk. 
 
Bestyrelsen takkede ligeledes Lars Østergaard for revision af regnskabet for nu 14. 
gang. Lars Østergaard forlader desværre PwC.  
 
Bestyrelsen ser gerne, at det tilbageførte omprioteringsbidrag bruges på kerneydel-
sen. 
 
 
Ad.2 
Bestyrelsen godkendte referaterne fra d 8/12-2020  og d. 4/2-2021. 
 
 
 
Ad.3  
De helt aktuelle søgetal er: STX 63 
   HF 48 
   Pre-IB 79 
   IB1 139 
 
63 stx-elever er ikke et godt tal at lave 3 klasser på, men det er også vigtigt at kunne pakke  
eleverne i passende studieretninger efter grundforløbet. Derfor satses der på at oprette 3 
klasser. Søgningen af stx-elever fra Syddjurs er nok faldet lidt. 
 
Der er væsentlig færre HF-elever end på samme tid sidste år. Med aktuelt 48 elever satses 
der kun på 2 klasser. (I indeværende skoleår 20/21 har vi tre 1.hf-klasser og to 2.hf-klasser.) 
 
Der er rigtig mange ansøgere til pre-IB og IB1 fra udlandet. Vi kan ikke optage dem alle   -  og 
der er også mange 2.- og 3.-prioritetsansøgere. Der påregnes at optage omkring 140 til 150 
kostelever. Den ombyggede rektorbolig skal nok blive fyldt, og resten af eleverne kan bo på 
Campus. På kostskolen bliver det således nødvendigt med en opgradering på køkkenområ-
det og det pædagogiske tilsyn.  
 
Bestyrelsen ønsker en midtvejs drøftelse af IB-væksten: Er det noget der holder   -  eller skyl-
des det corona/brexit? Hvad betyder det for det kulturelle miljø på gymnasiet?   Hvad kommer 
det til at betyde for lærerne, øvrige medarbejdere og eleverne.  Ombygningen af rektorboligen 
var den nemme løsning for at øge kostskolekapaciteten, men en ny punktbygning er dyr. Der 
skal også være plads på kostskolens fællesområder til den øgede kapacitet. 
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Ad.4 
De foreslåede datoer for bestyrelsesmøder i skoleåret 21/22 blev vedtaget. 
 
 
Ad.5 
Formandskabet udarbejder et udkast til program, som rundsendes til bestyrelsen med mulig-
hed for at kommentere på det.   
 
Emnet for temadagen kunne være noget i retning af forskydning i elevgrundlaget, internatio-
nalisering, identitet….. 
 
Det blev foreslået at inviterer medarbejdere til at drøfte situationen. Ligeledes kunne det være 
spændende med input fra andre skoler med IB-uddannelse. IB-skolerne i Danmark er geogra-
fisk spredt og har forskellige måder at integrere IB-uddannelsen på. En tredje mulighed er 
professionelle konsulenter  - f.eks HR-folk. 
 
 
Ad.6 
Thomas Lind oplyste, at en del elever fra Grenaa Gymnasium er gået videre i Ung-
dommes Vårsalong i Syddjurs  -  rigtig flot. Værkerne vil blive udgivet i en bog, da de 
p.gr.a. corana ikke kan udstilles. 
 
 
 


