Referat af bestyrelsesmøde for Ikast-Brande Gymnasium
Sted: Bøgildvej 6, 7430 Ikast i konferencelokalet
Tid: 22. marts kl. 15.15
Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden
Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer Anders Frederiksen udpeget af Århus Universitet, Bo
Sand Kristensen udpeget af Ikast Brande Byråd samt genudpegning af Svend Thorhauge fra Region
Midtjylland.
Vicerektor Ulrik Antonsen deltager i mødet som referent
Klaus Grønbæk Jakobsen (BDO) deltager i mødets punkt 3 og gennemgår årsrapporten
Økonomichef Tom Ebbe Jacobsen deltager i mødet og gennemgår punkt 4.3.
Der er afbud fra Sarah Guldberg Kjær, Berit Eika, Morten Backenhaus og Svend Thorhauge.
Dagsorden godkendt.
Pkt. 2. Underskrivning af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Referatet sendt rundt og underskrevet.
Pkt. 3. Økonomi.
3.1 Gennemgang og godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat ved
statsautoriseret revisor Klaus Grønbæk Jakobsen
Revisionsprotokollatet har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger, som bestyrelsen skal tage
stilling til.
Årsrapporten viser gode resultater mht. karaktergennemsnit, løfteevne og frafald og de økonomiske
nøgletal viser en skole med en sund økonomi. Revisoren fremhævede, at skolen allerede har gjort
sig gode foranstaltninger ift. de første to års omprioriteringsbidrag og er godt rustet til de næste år.
Årets resultat blev på 1,6 mio. kr., hvilket er en afvigelse på 1,4 mio. kr. ift. det budgetterede
resultat, som blev fremlagt ved sidste bestyrelsesmøde.
Økonomichef Tom Ebbe Jacobsen gennemgik de poster, som har været årsag til afvigelsen. Der er
tale om en række faktorer der alle er faldet ud til positiv side blandt andet tilskud til barselsfond og
kompetenceudvikling samt en række omkostninger, som i sidste kvartal har været lavere end
forventet.
Afvigelserne førte til en kort drøftelse af, at der fremover budgetteres mindre konservativt, hvilket
også revisoren bakkede op omkring.
Årsrapport og revisionsprotokollatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen og vicerektor
Kenneth Tollund bemyndigedes desuden til at signere den elektroniske indberetning digitalt.
3.2

Orientering om årets elevoptag. (MDH) Bilag 1.

Elevoptaget viser pr 14/3 en søgning på 61 færre elever end samme tidspunkt sidste år. Det fordeler
sig på de forskellige uddannelser, hvor der er 31 færre på stx, 24 på HF og 6 på IB.
Dette fører til følgende klasseoprettelse:
- 6 STX-klasser, som evt. bliver til 5 i studieretningsforløbet.
- 2 HF
- 2 IB
- 2 pre-IB
Der prioriteres således igen at have mindre klasser, hvilket der generelt har været tilfredshed med.
En række mulige faktorer for det lave søgetal blev gennemgået. Demografien viser et betydeligt
antal færre 15- og 16-årige i kommunen end sidste år. Når man ser på denne årgangs
interessetilkendegivelse i 8. klasse er de her i kommunen mere uafklarede end i andre kommune ift.
de gymnasiale uddannelser og EUD. Det ser således ud til, at den massive påvirkning omkring
erhvervsuddannelserne har en effekt.
Dette førte til en længere drøftelse og ideudveksling omkring profil, indsatsområder,
kommunikation og rekruttering.
Skolens ledelse opfordres til dels at analysere de nærmere detaljer i elevernes søgemønstre, samt at
iværksætte tiltag ift. den fremtidige rekruttering.
Taget til efterretning.
3.3 Korrigeret budget 2018 på baggrund af ændrede budgetforudsætninger.
(MDH+TEJ) Bilag 2.
På baggrund af en mindre aktivitet for det kommende skoleår samt årsresultat 2017 blev et forslag
til korrektioner i budgettet 2018 fremlagt.
I lyset af årets overskud indstilles det, at der fremadrettet budgetteres noget mindre konservativt,
end der har været tradition for, hvilket bestyrelsen fuldt tilsluttede sig. Dette betyder, at der trods
det lavere ansøgerantal og dertil lavere indtægt på omkring 1 mio. kr. kan lykkes at få budgettet til
at hænge sammen.
Bestyrelsen er ligeledes indstillet på, at vi går efter at vinde noget af det tabte tilbage ved næste
optag i 2019, og at vi har en skole med så stærk en økonomi, at der ikke kræves en overilet og fuld
her og nu tilpasning til et enkelt års lavere aktivitetsniveau. Vi skal i stedet målrettet arbejde på at
fastholde den høje kvalitet i vores uddannelser, den flotte løfteevne og det stærke engagement. Og
så skal vi alle benytte enhver lejlighed til aktivt at være ambassadører for vores uddannelser og
understøtte en endnu stærkere profilering af vores skole.
På næste bestyrelsesmøde vil et mere præcist korrigeret budget for 2018 og et overslag for 2019
blive præsenteret.
Taget til efterretning.

3.4 Vedtagelse af rektors resultatlønskontrakt. Bilag 3.
De enkelte overskrifter følger indsatsområderne for det kommende år. Efter drøftelse laves en
mindre korrektion af fordelingen.
Fremadrettet skal der laves ny kontrakt på samme møde som udmøntning af den forrige, hvilket vil
sige på decembermødet.
Rektors resultatkontrakt blev vedtaget.
Pkt. 4. Opfølgning og initiativer siden sidste bestyrelsesmøde. (MDH)
Der blev givet en kort status på kollegiedrøftelserne i forhold til Frisenborgparken. Kommunen er i
kontakt med en række boligforeninger med henblik på en aftale, hvilket forventes på plads snarest.
Et kollegiemiljø vil uden tvivl være en gevinst for skolens IB-tilbud og et stærkt
konkurrenceparameter.
Taget til efterretning.
Pkt. 5. Orientering om elevernes valg af HF fagpakker (UA)
Konturerne i reformens ændringer på HF blev gennemgået og elevernes valg af fagpakker blev
præsenteret. Det prioriteres at oprette et bredt udbud af fagpakker.
Pkt. 6. Nyt fra elevrådet
Elevrådet havde blandt andet siden sidst diskuteret rygning, hvilket også førte til en kort drøftelse i
bestyrelsen.
Ledelsen følger op på elevernes rygeadfærd.
Pkt. 7. Nyt kvalitetssikringssystem på IBG (UA)
De nye elementer om kvalitetssikring i bekendtgørelsen blev kort nævnt og derudover udskydes
punktet til næste bestyrelsesmøde.
Punkt 8. Kort nyt fra rektor
-Musical
-Going Global og Going International
-Besøg fra Wilmington
-Ansættelser og opsigelser
Pkt. 9. Evt.
Der blev gjort opmærksom på, at skolen holder Forårsfestival fredag d. 6. april.
Der blev sagt farvel og tak for denne gang til Morten Bak.
Med venlig hilsen
Marianne Dose Hvid
Rektor

Bernhard Bo Jensen
Formand

