Referat af bestyrelsesmøde for Ikast-Brande Gymnasium
Sted: Mødet afholdes virtuelt i Teams
Tid: Onsdag d. 25. marts kl. 15.15
Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden
Afbud fra Jette Aaes
Ekstra punkt 6 med elevernes input om virtuel undervisning.
Dagsorden godkendt.
Pkt. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet godkendt.
Pkt. 3. Godkendelse af Årsregnskab og Revisionsprotokol 2019
Årsregnskabet præsenteres af statsautoriseret revisor Klaus Grønbæk Jakobsen
Regnskabet er præget af et fald på STX og en stigning i elever på IB og pre-IB. Det er desuden det
sidste år med omprioriteringsbidraget.
Samlet set ender det på den laveste omsætning i fem år og et negativt resultat på 1 mio. kr. Hvis
man renser det for ekstraordinære udgifter i forbindelse med låneomlægning er resultatet dog
positivt.
Gymnasiet har en god og stabil likviditet og en fin soliditetsgrad. Aktiviteten er faldet med 5,5% fra
2018 til 2019 og antal årsværk pr. 100 årselever viser, at der er sket en fornuftig tilpasning.
Ift. 2018 er der 3,7 mio. kr. i mindre tilskud og der er samlet hentet besparelser for 4 mio. kr. De er
fundet med 2,5 årsværk på lønninger, 2,2 mio. kr. på bygningsdrift, markedsføring og
småanskaffelser. Dvs. der er taget en nænsom ledelsesmæssig regulering af omkostningerne, så de
matcher indtægterne.
Bestyrelsen uddelte ros til rektor og den øvrige ledelse for et flot balanceret regnskab.
Regnskabet og revisionsprotokollatet er hermed godkendt og Vicerektor Ulrik Rønne Antonsen
bemyndiges til at godkende det elektronisk.
Pkt. 4. Økonomi (MDH)
Optag pr. 16. marts 2020
Som det ses i de udsendte papirer, har optaget på STX været meget skuffende, mens HF og IB ser
fornuftigt ud. Pre-IB er markant lavere end sidste år, som også var et rekordår for pre-IB. Ift. sidste
år er der ikke kommet mange ansøger efter fristens udløb.
Præsentation af notat vedr. skolens økonomi
Rektor præsenterede et økonominotat, hvor de økonomiske konsekvenser ved det lave søgetal blev
præsenteret. Det præcise behov for tilpasning afhænger af, det videre optag her i forårsmånederne,

eventuelle ønsker fra medarbejdere om yderligere nedsat tid eller eventuelle ønsker om fratrædelser
samt en grundig gennemgang af skolens omkostninger i 2021.
Ultimo maj har vi et bedre skøn over aktivitetsgrundlaget for næste skoleår og dermed vores
indtægter for 2021. Da budget 2020 forventes at kunne bringes i balance ved en finkæmning af
budgettet, er det ledelsens indstilling, at det vil være rettidigt at vurdere tilpasningsbehovet ultimo
maj.
Præsentation af korrigeret budget for 2020
Der blev præsenteret en budgetkorrektion, hvori der er forventet 12 yderligere ansøgere ift. det
nuværende antal. Lige nu er der et underskud på 234 t.kr, men de penge forventes at kunne finde på
udgiftssiden, så 2020 som nævnt ovenfor balancerer.
Der var opbakning fra bestyrelsen til planerne et balanceret 2020 og til at vente til maj med
tilpasning.
På revisors opfordring blev en eventuel låneomlægning drøftet og bestyrelsen bemyndigede rektor
til at få et tilbud fra kreditforeningen med kurssikring.
Derudover en kort drøftelse af feriepengeforpligtelsen, om bliver en udfordring på alle gymnasier.
Pkt. 5. Orientering om udsættelse af strategiseminar til 24.-25. september 2020.
Strategiseminariet er genbooket på samme lokation som sidst 24.-25 september.
Der var enighed om allerede nu at arbejde målrettet på at undersøge årets skuffende søgning fra især
Ikast-Brande kommune og påbegynde arbejdet med at rette op det. Der er allerede arrangeret møder
i såvel kommune som region og hele bestyrelsen opfordres til at bruge relevante netværk på at
undersøge og understøtte sagen.
Pkt. 6. Virtuel undervisning grundet Coronakarantænen
De to elevrepræsentanter og de to lærerrepræsentanter berettede om erfaringerne om den første tid
med virtuel undervisning.
Efter lidt startvanskeligheder, hvor arbejdsmængden var i overkanten, har det fundet et fint leje og
der var tilfredshed hele vejen rundt og der er ingen tvivl om, at den virtuelle undervisning
kvalificeres fremover.
Pkt. 9. Evt.
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