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Referat af bestyrelsesmøde på Ringkjøbing Gymnasium den 13.9. 2017
Fraværende: Søren Ole Madsen og Peder Sørensen
1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde.
Referatet godkendt og underskrevet.
2. Siden sidst – samt opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde.
-

Velkommen til nye medlemmer
Der blev hilst på de to nye medlemmer – Lisbeth Rodenberg (medarbejderrepræsentant
med stemmeret) og Christina Givskov Jensen (elevrepræsentant med stemmeret) samt
foretaget en præsentationsrunde.

-

Skolestarten.
Det har igen været en rolig skolestart uden mobning af nogen art fra de ældre elever,
der tværtimod har taget pænt imod de nye 1g´ere. De nye elevambassadører har gjort en
meget stor og flot indsats i diverse introaktiviteter og modtagelsen den første skoledag.
Der har kun været ganske få elevskift til og fra os til andre skoler (3 hver vej). Så vi er
stadig på samme elevantal ( + 1) ift. skolestarten. Vi er nu 119 nye 1g´ere. Der er
planlagt med 5 klasser frem til november og derefter 4 klasser. Det kan give problemer
med max. 28 i hver klasse. Rektor undersøger dette nærmere.

-

Subuniversity.
Den 7.9. var det nye hold 2g´ere afsted på første besøg på Aarhus Universitet. De skal
afsted 4 dage i alt i dette skoleår i denne ekstra brobygning. Flot tilbud af AU.

-

Orientering om VUC-bygningen.
Der har været en mulig lejer på besøg, men det blev ikke til noget. Så der er stadig kun
udlejet 1/3 af bygningen til enkeltfags-HF (VGT).

-

Orientering om HF i Ringkøbing.
Rektor orienterede om forløbet og situationen, hvor RG kan og vil samarbejde med den
nye udbyder af HF i Ringkøbing – uanset om det bliver UCRS eller VGT. Regionen har
indstillet til UVM, at UCRS får lov til at udbyde HF i Ringkøbing. Der forventes en
endelig afgørelse fra UVM ca. 1.10, så et evt. nyt HF kan starte til august 2018.

3. Økonomiopfølgning første halvår 2017 – og til og med juli 2017.
Rektor gennemgik bilag 2a, 2b og 2c – til og med juli 2017 med følgende forklaringer:
Der har været en lidt større indtægt end forventet på nuværende tidspunkt på 341 tkr.
Det skyldes, at vi har haft 5-6 elever mere end forventet i første halvår. Til gengæld har vi
haft en ekstraordinær renteudgift på 260 tkr. ifbm. med indfrielsen af den sidste gæld på
huslånet, som skyldes, at vi måtte betale for at komme ud af den rentesikring, som vi havde

sammen med huslånet. Disse to afvigelser ophæver næsten hinanden.
Vore lønomkostninger har – på nuværende tidspunkt – været 767 tkr mindre end
forventet. Det skyldes især, at vi ikke udbetalte for overarbejdstimer fra sidste skoleår i
sommer, men i stedet lod en del lærere afspadsere disse overtimer i det nye skoleår.
Vi får altså udgiften i andet halvår i stedet for første halvår. Så denne mindre lønudgift vil
udlignes hen over andet halvår.
Pedellerne regner ikke med ekstraordinære store udgifter på bygningen eller materiel i andet
halvår.
Det forventes, at vi rammer tæt på det budgetterede overskud på 50 tkr, når året er omme.
Hertil kommer så vores normale ”buffer” på 200 tkr til selvforsikring, hvor der ikke har
været udgifter til endnu. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og konstaterede, at det
så meget fornuftigt ud indtil nu.
4. Orientering om finanslovsforslaget – næste års økonomi – og de kommende år
Det nye i finanslovforslaget er, at der nu er regnet med fortsatte besparelser på 2% helt
frem til 2021. Det betyder, at RG skal finde besparelser på 5-800 tkr hvert af de kommende
år. Budgettet vil i 2021 således være på 27,4 mio. kr mod 29,9 mio. kr i 2017. Med samme
elev og klassetal – altså samme aktivitet. Det er en lang række ”magre” år, vi ser frem på.
Medmindre besparelserne på et tidspunkt tages af bordet.
5. Drøftelse af skolens udbud af studieretninger og valgfag for 2017/2018.
Bestyrelsen tilsluttede sig ledelsens indstilling. Vi fastholder det nuværende udbud af
studieretninger og tilføjer samfundsfag og kemi på A-niveau til rækken af valgfag.
6. Beslutning om ny alkoholpolitik – ”Sund Fornuft”.
Bestyrelsen tilsluttede sig det principielle i, at skolerne i fællesskab melder en klar
alkoholpolitik ud. Der er en god signalværdi i det. Endelig beslutning udskydes til næste
bestyrelsesmøde, så alle interne fora kan nå at blive hørt. Det har været forelagt SU, PR og
elevrådet, men rektor har ikke fået meldinger tilbage fra elevrådet. Når denne nye politik er
vedtaget, skal det skrives ind i gymnasiets ”Studie- og ordensregler”.
7. 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. Bestyrelsen tog orienteringen til
efterretning og besluttede derefter – uden rektors tilstedeværelse – en udmøntningsgrad på
95 %.
8. 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.
9. Forslag til dagsordenen til næste møde.
Rektor og bestyrelsesformand tjekker formalia omkring nyvalg til bestyrelsen, som sker i
forbindelse med det kommende kommunalvalg i november, så der er en køreplan klar til
næste bestyrelsesmøde i december.
10. Evt.
Intet.
Referent: Rektor Tonny Hansen
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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: Lisbeth Rosendahl Rodenberg, Brandevej 33a, 7330 Brande
Medarbejderrepræsentant: Søren Ole Madsen, Smedegade 14, 6950 Ringkøbing
Elevrepræsentant: Næstformand i elevrådet. Christina Givskov Jensen, (3a), Ladegårdsvej
4, 6920 Videbæk.
Elevrepræsentant: Formand i elevrådet Martine Brumsbjerg (2d), Finderupsvej 5 C,01,-1,
6900 Skjern

