
Vestfyns Gymnasium 

Langbygårdsvej 4 

5620 Glamsbjerg 

14. marts 2018 

Referat Bestyrelsesmøde 
Onsdag d. 14. marts 2018 kl. 16.00-18.00 på Vestfyns Gymnasium 

Mødelokale 20 på 1. sal 
 

1. Underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde d. 30. januar 2018 

Referatet blev underskrevet 

2. Godkendelse af den udsendte dagsorden 

Den udsendte dagsorden blev godkendt 

3. Årsregnskab og Årsrapport 2016 
Stats. aut. revisor Brian Skovhus Jakobsen forelægger regnskab og årsrapport. Mette 
Baunehøj Eilstrup deltager under dette punkt. Bestyrelsen skal godkende og underskrive både 
Årsrapport og Revisionsprotokollater. 
(Bilag med kopi af Årsrapport og Revisionsprotokollater vedlagt) 

Brian Skovhus Jakobsen forelagde regnskab og årsrapport.  

Poul Dalgaard Jensen pointerede praksis med scrapværdi på 0% (mod den fremherskende praksis på 
50%) Derudover var der roser til en informativ ledelsesberetning. 

Der er tale om en blank revisionspåtegning – dvs. uden anmærkninger fra revisionen.  

Opmærksomhedspunkter: Én superbruger i Navision Stat fra bogholderiet samt opmærksomhed på 
den kommende persondataforordning. 

Bestyrelsen tog i øvrigt forelæggelsen til efterretning 

4. Status for ansøgertal 1.g skoleåret 2018-19 på VG og på Fyn 
Pt. har vi 196 uddannelsesparate ansøgere. 

Ole Toft Hansen berettede om det flotte ansøgertal, på trods af en drastisk nedgang på Fyn, med 
dertil knyttede varslede afskedigelser på berørte fynske gymnasier. 

5. Studietur for bestyrelsen 
På sidste møde besluttedes det, at vi skal arbejde videre med en studietur for bestyrelsen. 

En studietur, f.eks. opfølgningstur til Oxford, må ikke få direkte økonomiske konsekvenser for 
skoledriften. Vi foretager en endelig økonomisk vurdering efter sommerferien, hvor vi også lægger os 
fast på destination og tidspunkt. 

6. Meddelelser 
a) Status på kantineudbud 
b) Status på kunstudsmykning 

a) Fredag d. 16. marts er der afklarende møde med interesseret kantineforpagter. 

b) Det er formelt set Vestfyns Gymnasium der skal udforme ansøgningen om byggetilladelsen. Ole 
Toft Hansen orienterer bestyrelsen på mail så snart der er en officiel dato på projektets påbegyndelse 

7. Dato for næste bestyrelsesmøde 
Næste ordinære bestyrelsesmøde: Temamøde torsdag d. 24. maj 2018 kl. 14-20 på Gl. 
Avernæs. Husk afbud til Ole Toft Hansen i god tid. 



 

8. Eventuelt. 

Ole Toft Hansen orienterede om strejke og lockout. Vestfyns Gymnasium er ikke udtaget til strejke, 
men vil blive inddraget i en evt. lockout. Vi afholder møde med elevrådet i starten af den kommende 
uge med henblik på inddragelse i forbindelse med kommunikationen. 
 

Ole Nørregaard Jensen sagde på bestyrelsens vegne tak for indsatsen til Henning Qvick og Tanja 
Møllegaard Løvgren. Henning og Tanja kvitterede for et godt samarbejde i bestyrelsen på en 
veldreven skole med et forbilledligt samarbejde mellem ansatte, ledere og bestyrelse. 
 

Frederik Vejsgaard fremviste en løsning til grøn affaldssortering foranlediget af besøg i Maseni-
projekt-regi. Tanja Møllegaard Løvgren foreslog at vi tog kontakt til Miljø og Teknik.  

Link: https://www.madeindesign.co.uk/prod-ovetto-bin-for-waste-separation-3-x-30-l-by-ovetto-
reflovn.html 
 
 

Referent Søren Hjelholt Hansen 
 
 
 
 
______________________________  __________________________________ 
Ole Nørregaard Jensen (formand)  Gitte Mogensen (næstformand) 
       
 
________________________________  _____________________________________ 
Tanja Møllegaard Løvgren   Henning Qvick 
 
 
___________________________________  _____________________________________ 
Jan Helskov Hansen   Poul Dalgaard Jensen 
 
 
____________________________________  ______________________________________ 
Jakob Kildehave   Laura Lomholt Leth, 3z 
 
 
______________________________  ______________________________________ 
Frederik Vejsgaard, 2b   Ole Toft Hansen (rektor) 
 
 


