Referat af bestyrelsesmøde for Ikast-Brande Gymnasium
Sted: Bøgildvej 6, 7430 Ikast i konferencelokalet
Tid: 28. marts 2019 kl. 15.15
Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden
Velkommen til ny elevrepræsentant Emily Victoria Karred Møller fra 1.z.
Vicerektor Ulrik Antonsen deltager i mødet som referent
Økonomichef Tom Ebbe Jacobsen præsenterer korrigeret budget 2019 + 2020 under punkt 4.
Der er afbud fra Helle Vammen
Svend Thorhauge og Bo Sand Kristensen kommer lidt senere. Punkt 4 flyttes, således de begge til
stede under behandlingen.
Under punkt 4 indføres et ekstra punkt omkring lånomlægning jf. udsendt mail.
Dagsorden godkendt
Pkt. 2. Godkendelse og underskrivning af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Godkendt og underskrevet.
Pkt. 3. Godkendelse af Årsregnskab og Revisionsprotokol 2018. (Vedlagt i bilag)
Statsautoriseret revisor Klaus Grønbæk Jakobsen fra BDO deltager i mødet under dette punkt og
præsenterer årsregnskabet.
Revisoren fremhævede en god gennemførsel og løfteevne som udtryk for en god kvalitet og uddelte
ros til det pædagogiske personale. På indtægtssiden ses det, at det nu er 3. år med
omprioriteringsbidrag og at aktiviteten er det laveste i flere år pga. elevoptaget i 2018.
Skolen har en god likviditet, hvilket giver frihed ift. investeringer og skolens soliditetsgrad er
forbedret. Udgifterne til løn er faldende, mens lønforbruget pr. elev er svagt stigende.
Årets resultat blev på -282.000 kr., hvilket er lavere end budgetkorrektionen i december, som var på
26.000 kr. i plus. Afvigelsen skyldes nogle investeringer og afskrivninger, som med formandens
inddragelse er taget med i 2018.
Revisionsprotokollatet er uden kritiske bemærkninger.
Årsrapport og revisionsprotokollatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen og vicerektor
Ulrik Rønne Antonsen bemyndigedes desuden til at signere den elektroniske indberetning digitalt.
Pkt. 4. Økonomi.
Præsentation af notat vedr. skolens økonomi ved rektor (Bilag B)
Præsentation af korrigeret budget for 2019 og overslagsbudget 2020 ved Tom Ebbe Jakobsen.
(Bilag C+D) Beslutningspunkt.

Orientering om investeringsrammer.
Desuden ekstra punkt om omlægning af lån.
Notatet vedrørende skolens økonomi blev gennemgået og bestyrelsen bakkede op om ledelsens
indstilling om et nulresultat i 2020 og den tilpasning af omkostningerne, der er nødvendig for at
opnå dette.
Økonomichef Tom Ebbe Jacobsen informerede kort om ministeriets investeringsrammer.
Notatet omkring omlægning af lån blev drøftet og bestyrelsen bemyndigede ledelsen til at
undersøge muligheden for omlægning nærmere og gennemføre det mest fordelagtige tilbud.
En eventuel omlægning af lånet vil betyde en manko på 1 million kr. på resultatopgørelsen for
2019, men dette får ingen betydning for de øvrige økonomiske beslutninger.
Punkt 5. Orientering om årets elevoptag (Bilag A)
Optagemønstre præsenteres på mødet.
Rektor orienterede om søgetallene i regionen, som viser en generel tilbagegang for STX i
særdeleshed i vores område. På IBG er der en samlet fremgang på 30 elever fra sidste år, hvilket er
meget positivt.
De kommunale søgetal viser endnu engang fremgang for erhvervsuddannelserne, der nu har en
søgning på 28,3% i kommunen, hvilket er markant over landsresultatet. Tilsvarende ligger
kommunens søgning til de gymnasiale ungdomsuddannelser under landsgennemsnittet. 62,3%
(landsgns. 72%) vælger en gymnasial uddannelse, hvoraf 42,8% (landsgns. 59%) vælger STX.
Søgetal ift. udvalgte kommuner, postnumre og afgangsskoler blev gennemgået og viser, at der
generelt er god søgning fra lokalområdet ligesom skolens nicher ift. elitesport og IB giver et bredere
optag fra nabokommuner, resten af landet og udlandet.
Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med årets søgning og indstillede til, at det flotte arbejde omkirng
rekruttering fortsættes og udvikles.
Pkt. 6. Nyt fra elevrådet
Det nye medlem Emily blev præsenteret. Desuden blev orienteret om, at det nye formandskab nu
var tiltrådt og at der var nedsat nye udvalg under elevrådet. Desuden arbejdes med
kommunikationen mellem elevrådet og skolens øvrige elever gennem en brevkasse og en fælles
OneNote.
Pkt. 7. Præsentation og drøftelse af resultater fra skoleårets elevtrivselsundersøgelse (Bilag F
og G)

Der blev præsenteret en sammenligning med sidste års resultat og sammenligning med andre skoler
på spørgsmål omkring skolens indsatsområder. Generelt et positivt billede på de fleste parametre.
Årets ETU vil være med at sætte præg på det kommende års indsatsområder.

Pkt. 8. Siden sidst på skolen ved rektor
Økonomichef Tom Ebbe Jacobsen har fået nyt job. Annette Jensen overtager de fleste opgaver,
mens Tom tilknyttes skolen på konsulentbasis.
Frisenborgparken og nu klar til renovering, så værelserne kan stå klar til 1. august. Der er allerede
venteliste på værelserne, så der stadig skal bo elever på Hagelskjærvej og på Agroskolen. Skolen
har ansat Charlotte Theilgaard Nielsen til at føre tilsyn med det nye ”kollegie”.
Skolen har siden sidst haft elevdelegationer i Tanzania og Frankrig og får i de kommende uger
besøg fra både Tyskland og USA.
Skolen har med succes haft Musical og Forårsfestival. Det sidste i et nyt koncept, men begge med
succes.
Pkt. 9. Evt.

Med venlig hilsen
Marianne Dose Hvid
Rektor

Bernhard Bo Jensen
Formand

