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Referat af bestyrelsesmøde på Ringkjøbing Gymnasium onsdag den 20.3. 2013
Tilstede: Alle - på nær John G. Christensen og Kathrine Therkildsen (afbud).
1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde.
Referatet godkendt og underskrevet.
2. Siden sidst – samt opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde.
-

-

-

-

-

HTX i Ringkøbing? Flytter VUC?
Rektor gjorde opmærksom på et par mulige ”trusler”- scenarier, som måske ikke ligger
så langt ude i fremtiden efter handelsskolens fusion med teknisk skole i Skjern. Det vil
kunne koste både elever og lejeindtægt, hvis det realiseres.
Tilbygning til idrætshallen?
Rektor havde undersøgt mulighederne for en tilbygning til idrætshallen – inkl. ny
springgrav. Det ville koste ca. 6 mio. kr., hvilket ville forøge skolens driftsudgifter med
450 tkr. / år (lån + afskrivninger). Der kunne laves et samarbejde med byens gymnastikog håndboldklub om udlejning af idrætshallen på ca. 1000 timer/ år + weekender,
hvilket kunne give en betydelig lejeindtægt på ca. halvdelen af de øgede omkostninger.
Men set i lyset af finansministeriets udmelding om besparelser på taksametrene i de
kommende år og den nye overenskomst med store lønstigninger til lærerne, vurderer
rektor – også efter en høring blandt lærerne – at denne tilbygning skal udskydes /
droppes. Hvis økonomien i projektet kan ændres, så det koster mindre, kan det tages op
igen.
Resultatet af SRP-opgaverne i år.
Ringkjøbing Gymnasium lå igen meget flot med et gennemsnit for årgangen på 7,9 mod
7,4 de to forrige år. RG lå i top blandt de gymnasier, som vi plejer at sammenligne os
med. Ros til dygtige elever og lærere for god vejledning.
Kantinens regnskab 2012
Viste et lille overskud. Kantinen løber lige rundt og behøver ikke give stort overskud, da
eleverne også skal have lyst og råd til at købe deres mad i kantinen.
Lånetilbud / omlægning af lån
Rektor fremlagde tilbud om omlægning af det eksisterende lån i bygningen. Hvis vi
omlagde til et fast forrentet 30 årigt lån istf. det nuværende flekslån med renteloft, ville
det koste ca. 104 tkr. mere i renter om året ift. det nuværende lån. Hvis renten stiger til
5,5 %, vil det fastforrentede være 144 tkr. billigere / år. Det nuværende lån fastholdes,
men vi holder løbende øje med renteudviklingen og muligheden for låneomlægning.

3. Godkendelse af regnskab for 2012.
Efter rektors gennemgang af regnskabet for 2012 og revisionsprotokollatet konstaterede
bestyrelsen, at revisor i revisionsprotokollatet for 2012 angiver, at revisionen af
årsregnskabet og gennemlæsningen af ledelsesberetningen ikke har givet anledning til

bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i
revisionspåtegning på årsregnskabet samt udtalelse om ledelsesberetningen, ligesom revisor
angiver ”blank” påtegning. Bestyrelsen godkendte derfor både regnskab og
revisionsprotokollatet. Årets overskud blev væsentligt større end budgetteret, hvilket først og
fremmest skyldtes, at elevtilmeldingen i 2012 blev meget større end forventet og budgetteret.
Bestyrelsen roste ledelsen for - med revisorens ord: ”at have fokus på at gennemføre en
sparsommelig drift, som gør, at skolen har en tilfredsstillende produktivitet og soliditet”.
4. Orientering om personalets sygefravær i 2012.
Bestyrelsen kunne med tilfredshed og glæde konstatere, at skolen igen har et meget lavt
sygefravær – på 2,6 % for alle medarbejdergrupper. Det var steget lidt fra året før (1,9 %),
hvilket skyldtes, at skolen for første gang i flere år havde haft nogle få forklarlige
langtidssygemeldinger i 2012 – både blandt lærerne og TAP-personalet. Bestyrelsen roste
personalet for det lave sygefravær. Et lavt sygefravær er også et sikkert tegn på et godt
arbejdsmiljø – også iflg. arbejdstilsynet, der var på uanmeldt besøg for nylig og gav
gymnasiet en grøn smiley.
5. Orientering om elevtilmeldingen til kommende 1g.
6. Rektor gennemgik såvel den historiske, som geografiske udvikling i elevtilmeldingen. Skolen
har fået 136 nye elever, hvilket er på niveau med gennemsnittet for de sidste 8 år og betyder,
at der igen startes op med 5 nye klasser til august. Da der går 119 studenter ud til sommer,
vil det samlede elevtal næste år blive på godt 400.. Der var budgetteret med 125 nye elever.
Ungdomsårgangene vil falde 10-15 % i de næste 3-5 år, hvilket ikke vil være et problem for
skolen, der godt kan få økonomien til at hænge fint sammen med et elevtal på f.eks. 350.
Der er dog muligheder for at få flere elever fra Videbækområdet, hvor størsteparten af
eleverne i dag søger mod Herning.
7. Drøftelse af SWOT-analyse.
Skolen arbejder med at lave en oversigt over de kommende års ”trusler” og muligheder –
samt en oversigt over gymnasiets styrker og svagheder. Lærerne og eleverne (elevrådet) er
kommet med deres bud, ligesom ledelsens er kommet med sit bud. Når TAP-gruppen også er
blevet hørt, vil ledelsesgruppen sammenfatte alle forslag og ideer og udvælge nogle
indsatsområder for de kommende år. Disse forelægges senere for bestyrelsen. Inger Hauge
påpegede muligheden for at lave elitetilbud til eleverne i et samarbejde med HIH. Det
fungerede fint med dette for handelsskolen.
8. Økonomifremskrivning til 2016 .
Rektor gennemgik økonomifremskrivningen frem til 2016, hvor der er taget udgangspunkt i
finansministeriets udmelding i år. Hvis denne fremskrivning holder stik, så vil RG have
knapt 1 mio. kr. mindre i 2015 og 1,5 mio. kr mindre i årligt tilskud i 2016. Så hvis vi bliver
ved med at gøre tingene som nu – med samme elevtal og aktivitet – så vil vi have et
underskud om ikke ret længe. Dertil kommer den nye overenskomst, som giver lærerne et
lønløft på ca. 25.000 kr. pr mand – svarende til ca. 1 mio. kr. for skolen ved 40 lærere.
Denne lønstigning medfører ikke en stigning i taksametertilskuddet – tværtimod. Så der skal
tænkes anderledes i årene fremover for at fastholde en god økonomi.
Rektor og lærernes TR orienterede kort om forhandlinger og tanker om en ny lokal
arbejdstidsaftale, som begge parter håber at opnå enighed om i foråret. Den tager lidt højde
for den økonomiske fremtid, som skolen går i møde.
9. Beslutning om, hvilken information fra dette møde, der skal videregives til
institutionens medarbejdere og andre, samt hvorledes dette skal ske.

Alt kan videregives og offentliggøres på skolens hjemmeside og intranettet i de offentlige
mapper.
10. Forslag til dagsordenen til næste møde.
- De to selvsupplerede bestyrelsesmedlemmer Jørgen Ivensen og Inger Hauge har til
november siddet i to perioder af fire år og kan iflg. vedtægten så ikke sidde længere. Vi
skal derfor i gang med en proces med at finde emner til erstatning af de to.
- Kriterier for ikke at opfylde elevers ønske om studieretning ved grundforløbets slutning.
11. Evt.
Elevrådsformanden Peter Slet orienterede om, at der var valgt ny elevrådsformand. Det blev
den nuværende næstformand – Katrine Therkildsen – som fra næste skoleår vil være
elevrepræsentanten i bestyrelsen med stemmeret. Ny næstformand vælges i starten af det
nye skoleår.
Bilag:
Bilag 1:
Bilag 2:
Bilag 3:
Bilag 4:
Bilag 5:
Bilag 6:
Bilag 7:

Oversigt over SRP-karakterer – benchmarking med andre gymnasier.
Kantineregnskabet for 2012.
Regnskab for 2012.
Oversigt over sygefraværet i 2012 – alle personalegrupper.
Elevtallet for 2013/2014 – og den historiske udvikling.
SWOT-analyse - foreløbig - ledelsens udgave.
Økonomifremskrivning til 2016 – baseret på finansloven 2013.

med venlig hilsen
Formand for bestyrelsen: Jørgen Iversen

og rektor Tonny Hansen

Til:











Formand og repræsentant for erhvervslivet med tilknytning til forældrekredsen: Jørgen
Iversen, Parallelvej 23, 6960 Hvide Sande
Næstformand og repræsentant for folkeskolerne: Jan Jensen, Sønderkærvej 6, 6990 Ulfborg
Regionsrepræsentant: John G. Christensen, Tromsøvej 26, 6950 Ringkøbing
Repræsentant for Ringkøbing-Skjern Kommune: Peder Sørensen, Heboltoft 27, Velling,
6950 Ringkøbing
Repræsentant for efterskolerne: Gitte Christiansen, Dejbjerglund Efterskole, Uglbjergvej 10
A, Dejbjerg, 6900 Skjern.
Repræsentant for de videregående uddannelser: Inger Hauge, Spøttrupvej 61, Tjørring,
7400 Herning
Medarbejderrepræsentant: Niels Secher Hansen, Velling Kirkeby 3, 6950 Ringkøbing
Medarbejderrepræsentant: Tove Bilberg, Glentevej 13, 6950 Ringkøbing
Elevrepræsentant: Peter Slet, Trøstrupvej 24, 6980 Tim (3c)
Elevrepræsentant: Kathrine Therkildsen, Mejlbyvej 1, 6900 Skjern (2d)

