
MØDEDELTAGERE        TIL STEDE      IKKE TIL STEDE

Eksterne deltagere
Kim Brarup       x
Annette Nordstrøm         x
Morten Skaarup         x
Henrik Holmskov      x (virtuelt)
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 8. april 2022, kl. 08.00 – 11.00, Vestjysk Gymnasium Tarm,  
Skolegade 15, 6880 Tarm, Arndal-Stuen



1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutningspunkt.
Dagsordenen blev godkendt.

2. Underskrivning af beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet d. 24. januar 2022 
Underskrevet.

3. Økonomi: Præsentation af årsrapport og revisionsprotokol for 2021 
v/Klaus Grønbæk, BDO  
Orienterings- og drøftelsespunkt

Revisor Klaus Grønbæk, BDO, gennemgik årsrapport og revisionsprotokollen for 
2021. 

Økonomisk lander vi med et overskud på TDKK 1.709 som følge af større indtægter 
herunder særligt ekstraordinære tilskud i forbindelse med Covid-19 samt lavere 
omkostninger som følge af aktiviteter og kurser, der på grund af pandemien ikke 
har været gennemført. Overordnet set står VGT stærkt med fremgang i forhold til 
likviditets-, soliditets-, finansierings- og overskudsgrad.

I en tid, hvor STX og HF har det svært på landsplan, er det positivt, at VGT formår 
at have fremgang på begge uddannelser. I forhold til HF enkeltfag er sagen en 
anden. Uddannelsen er gået markant tilbage over de senere år, formodentlig en 
følge af den høje beskæftigelsesgrad i samfundet generelt. 

4. Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokol
Beslutningspunkt

Indstilling: Ledelsen indstiller, at årsrapport og revisionsprotokol godkendes.
Årsrapport og revisionsprotokol blev godkendt. 

5. Vedtagelse af budget for 2022
Orientering og beslutning

John Frederiksen fremlagde justeringer til det budget for, der blev præsenteret på 
bestyrelsesmødet d. 24. januar 2022. Justeringerne blev drøftet, og bestyrelsen 
godkendte herefter budgettet. 

Indstilling: Ledelsen indstiller, at bestyrelsen vedtager budgettet. 
Budgettet for 2022 blev vedtaget. 

6. Valg af revisor for 2022
Beslutningspunkt
BDO er genvalgt som revisor. 



7. Søgetal for 2022 og orientering om forventet resultat
Orienterings- og beslutningspunkt

Ledelsen fremlagde søgetallene: 102 nye STX-elever og 57 HF-elever. Det er et 
stærkt resultat i en trængt tid med faldende ungdomsårgange. 

Bestyrelsen besluttede at oprette fire STX-klasser og to HF-klasser. 
 

8. VGT siden sidst 
Catarina Kastrup fortalte kort om et nyt samarbejde mellem HF enkeltfag og 
UCRS, hvor nogle EUX-ansøgere mangler samfundsfag og engelsk på c-niveau for 
at komme ind på EUX. Samarbejdet er nu tilrettelagt, så EUX-ansøgerne på et halvt 
år (august-december) kan læse samfundsfag og engelsk på C-niveau på HF enkeltfag. 

Catarina Kastrup vil fremadrettet udarbejde nyhedsbreve til bestyrelsen, så med-
lemmerne løbende orienteres om nye tiltag og initiativer. 

9. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer og ledelsen
Orienteringspunkt

Ingen orienteringer

10. Videregivelse af informationer til andre

11. Eventuelt
Bestyrelsesformanden sagde mange tak for samarbejdet til de to medlemmer der 
nu træder ud af bestyrelsen, Annette Nordstrøm og Trine Ørskov. Trine Ørskov er-
stattes som byrådsrepræsentant af Kristian Andersen, mens bestyrelsen skal finde 
afløser for Annette Nordstrøm, der er valgt ved selvsupplering. 


