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Referat af bestyrelsesmøde på Ringkjøbing Gymnasium onsdag den 16.9. 2015 kl. 15 - 17.
Tilstede: Jørgen Iversen, Jan Jensen, Peder Sørensen, Inger Hauge, Tove Bilberg, Niels Hansen,
Jacob Cedergreen Kamp, John G. Christensen, Emilie Bagge Pedersen og rektor Tonny Hansen.
Afbud: Gitte Christiansen
1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde.
Referatet blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende.
2. Siden sidst – samt opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
- Skolestarten
Rektor orienterede om en god og rolig skolestart – igen uden mobning af nogen art.
Traditionen med at overnatte udenfor er afskaffet pga. ”nærved-ulykken” sidste år. Der
havde ikke været samme ”uro” med mange elevskift mellem handelsskolen og RG inden
for de første 4 uger. Der blev indgået en aftale mellem de to skoler om, at vi ikke flyttede
elever fra/til hinanden de to første uger. Det er måske årsagen til få, hurtige skift i år.
Elevtallet er kun steget siden marts fra 128 til 134 på tælledagen.
- Orientering om VUC-bygningen
Rektor orienterede om de nu meget konkrete byggeplaner (forestående licitation) fra
UCRS, der vil bygge nye 1100 m2 på handelsskolen i Ringkøbing – 300 m fra den
nuværende VUC-bygning. Det giver ikke samfundsøkonomisk mening.
Der havde – igen – været kontakt (møder og mails) mellem UCRS og RG angående
dette, uden at det havde ført til en ændring af UCRS´s byggeplaner. VGT, der står for
HF undervisningen i VUC-samarbejdet, skulle ikke flytte med over i det nye byggeri.
VGT var interesseret i at blive i VUC-bygningen med HF-undervisningen – til en
forholdsvis lavere husleje svarende til benyttelsesgraden.
- Studietur for lærerne
Rektor orienterede om en meget vellykket studietur med efteruddannelse, hvor der var
blevet arbejdet med en del af dette skoleårs indsatsområder. Samt at det havde været
rigtig godt for fællesskabet og især de mange nye lærere (der startede 7 nye i august).
- Indfrielse af halvdelen af realkreditlånet.
Rektor og Tove orienterede om, at man siden sidste bestyrelsesmøde, havde rådført sig
med revisor og bank om, hvornår det var bedst at indfri halvdelen af huslånet (ca. 2,6
mio. kr.), som det blev besluttet at gøre på sidste bestyrelsesmøde. Vi kan spare knapt
40.000 kr ved at vente til 30.3.2016, hvor lånet alligevel skal refinansieres. At gøre det
tidligere medfører, at lånet skal indfries til over kurs 100. Bestyrelsen tog dette til
efterretning og godkendte at vente med at indfri halvdelen af lånet til næste år.
- Solcelleanlægget.
Rektor orienterede om, at det nye solcelleanlæg nu var betalt og i drift. Det blev ca.
40.000 kr billigere end forventet pga. en mindre teknisk ændring.

3. Økonomiopfølgning til og med juli (bilag 1 og 2).
Rektor gennemgik oversigten, der viste
-

-

Lidt større indtægter end forventet (162.000 kr) – svarende til ca. 2 elever mere end
forventet.
Salg af varer mv. er husleje og driftsindtægter fra VUC og leje af idrætshallen til
kommunen – lidt lavere end forventet på nuværende tidspunkt, men kommer med senere.
Lønomkostningerne lidt større end forventet (180 tkr) – som skyldes engangsudgifter på
grund af særlige personalemæssige forhold ifbm. et dødsfald i foråret.
Bygningsdriften – her har vi lige nu et underforbrug på 230 tkr, som skyldes, at vi ikke
har fået regningen for bl.a. asfalteringen i sommerferien. Når vi får den – og regningen
fra maleren (fløjen 108-115), så passer budget og forbrug igen sammen.
Administration – et merforbrug på 50 tkr – skyldes køb af maleri til fællesarealet i
foråret.
Undervisning i alt – et merforbrug på ca.100 tkr: Der er købt et klassesæt stole til 108
og en del inventar til det nye lærerforberedelseslokale og ekstra studievejlederkontor.
Alt i alt har vi p.t. et overskud på 250 tkr mere end forventet, som af ovennævnte årsager
snart forsvinder.
Den af UVM udmeldte dispositionsbegrænsning på 300 tkr er ikke kommet endnu. Men
vi vil ikke få / blive trukket for dette beløb i løbet af efteråret.
Vi har fået en elev mindre i 1g (134 på tælledagen) end budgetteret (135). Vi har
desværre også mistet lidt flere end forventet i 2g og 3g. Det samlede elevtal er lige nu
388.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
4. Orientering om finanslovsforslaget – takster m.v.
Rektor fortalte om det nye – tekniske - finanslovsforslag, der – hvis det vedtages i december
– vil betyde, at RG mister ca. 700 tkr. i indtægter næste kalenderår, idet der er meldt en
generel besparelse ud på 2% for hele undervisningssektoren. Det kan vi godt klare uden alt
for store indgreb, men hvis udmeldingen om 2 % besparelser også i de næste 3 år kommer
til at holde stik, så ser det alvorligt ud.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
5. Beslutning om skolens udbud af studieretninger og valgfag for 2013/2014 (bilag 4).
Bestyrelsen godkendte ledelsens forslag til udbud af studieretninger og valgfag for det
kommende skoleår, hvor vi sletter én studieretning og 3 valgfag ift. sidste år. Det
nuværende udbud har en god bredde og giver eleverne adgang til de følgende videregående
studier. Vi skal nok lave yderligere ændringer, når Folketinget har lavet en reform af de –
alt for mange – studieretninger på landsplan. Det forudses, at vi skal have flere A-A
studieretninger.
6. Beslutning om udmøntningsaftalen for resultatlønskontrakten for sidste skoleår.
Rektor gennemgik den normale statusrapport for sidste års resultatlønskontrakt. På næsten
alle områder var de opstillede mål i kontrakten blevet nået. Men der var problemer med
stigende frafald, som nu skal undersøges nærmere. Bestyrelsen tog orienteringen til

efterretning og besluttede derefter – uden rektors tilstedeværelse – en udmøntningsgrad på
90 %.

7. 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.
8. Forslag til dagsordenen til næste møde.
Ingen
9. Evt.
Intet.
Referent rektor Tonny Hansen
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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
Formand og repræsentant for erhvervslivet med tilknytning til forældrekredsen: Jørgen
Iversen, Parallelvej 23, 6960 Hvide Sande
Medarbejderrepræsentant: Niels Secher Hansen, Parkvej 12, 6950 Ringkøbing
Medarbejderrepræsentant: Tove Bilberg, Glentevej 13, 6950 Ringkøbing
Elevrepræsentant: Emilie Bagge Pedersen (3c), Rundingen 16, 6971 Spjald
Elevrepræsentant: Jacob Cedergreen Kamp (2a), Glentevej 11, 6950 Ringkøbing

