
MØDEDELTAGERE        TIL STEDE      IKKE TIL STEDE

Eksterne deltagere
Kim Brarup       x
Annette Nordstrøm      x
Morten Skaarup      x
Henrik Holmskov         x
Mikkel Nørgaard         x
Brian Elgaard       x   
Trine Ørskov       x

Medarbejderrepræsentanter
Martin Kristensen      x
Tanni Maria Nørskov Andersen    x

Elevrepræsentanter
Annika Kiim Henriksen       x
Clara Kjær Jensen         x

Fra ledelsen uden stemmeret
Rektor Catarina Kastrup     x
Vicerektor John Frederiksen     x

Referent 
Kommunikationsmedarbejder Mie Kirkeby  x

Referat af bestyrelsesmøde
Fredag den 24. januar 2022, kl. 16.00 – 18.00, Vestjysk Gymnasium Tarm,  
Skolegade 15, 6880 Tarm, lok. 025



1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutningspunkt.
Referatet blev godkendt.

2. Underskrivning af beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet d. 17. september 2021 
Underskrevet.

3. HFe - Hvordan ser fremtiden ud? 
Orienterings- og drøftelsespunkt

Pædagogisk leder Henrik Fogde præsenterede et oplæg om den aktuelle status 
på HFe, der de senere år har haft faldende tilmeldinger. Bestyrelsen drøftede her-
efter den aktuelle status og HFe’s fremtid. 

Bestyrelsen ser HFe som et vigtigt supplement i det almene udbud af uddannelser 
og bad ledelsen om frem mod næste bestyrelsesmøde at undersøge konkrete tiltag 
og samarbejdsmuligheder i forhold til at øge optaget fremadrettet, så HFe kan 
vinde frem igen. 

4. Økonomi: Kvartalsregnskab for 3. kvartal 2021 og prognose for resten af året 2021 
Døftelsespunkt

John Frederiksen fremlagde regnskabet for 3. kvartal, der viser et lille overskud 
primært på grund af ekstra tilskud fra Undervisningsministeriet til dækning af efter-
uddannelse, ekstraudgifter til rengøring, test for Covid-19 og midler til uddannelses-
mæssigt efterslæb og sociale aktiviteter. Ifølge Børne- og Undervisningsministeriet 
vil der komme en dispositionsbegrænsning i forhold til P/L fremskrivningen, men 
den er endnu ikke kommet. 

Indstilling: Ledelsen indstiller, at halvårsregnskabet og prognosen for resten af 
finansåret 2021 godkendes.

Bestyrelsen godkendte kvartalsregnskabet og prognosen for resten af finansåret 2021.

5. Godkendelse af regnskab 2020 
Orientering

Bestyrelsen godkendte regnskabet for 2020. 

6. Økonomi: Budget for 2022 
John Frederiksen gennemgik budgetforudsætingerne og fremlagde budgettet for 
2022, der peger frem mod et lille overskud, da elevtallet fra 2022 matcher antallet 
af klasser.  

Vi går mindre årgange i møde i de kommende år, og det kombineret med tilskuddet 



til udkantsgymnasier, der bortfalder samt en lønudvikling, der ikke matcher elev- 
taxameteret, er der udsigt til økonomisk trange tider. 

7. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer og ledelsen
Orienteringspunkt 

Catarina Kastrup uddelte notat til bestyrelsen med nyt fra VGT. 

8. Videregivelse af informationer til andre

9. Eventuelt


