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1. Godkendelse af dagsorden 
 
Godkendt. 
 

2. Årsregnskabet 2014 
 
Vicerektor Marianne Helms gennemgik årsrapport og protokollat, der igen i år er uden an-
mærkninger. 
 
Årets resultat er på kr. 1.851.593 og svarer til det forventede. 
  
Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapport og protokollat. 
 

3. Driftsbudget 2015 
 

Bilag vedr. eventuel oprettelse af kassekredit blev omdelt. 
Bestyrelsen godkendte, at skolen om nødvendigt kan oprette en kassekredit. 
 
Marianne Helms gennemgik det justerede budget for 2015 som bygger på de endelige fi-
nanslovstakster og et forventet optag af 12 nye klasser i det kommende skoleår. 
 
Taxameterindtægten er i forhold til 2014 reduceret med et beløb svarende til 2,7 mio. kr. 
med samme elevtal. På trods heraf forventes et resultat for 2015 på 805.556 kr. 
 
Bestyrelsen godkendte det reviderede budget 2015. 

 
4. Bemyndigelse til at signere elektronisk årsregnskab 

 
Bestyrelsen bemyndigede Marianne Helms til at signere det elektroniske årsregnskab. 

 
5. Godkendelse af regnskabsinstruks inkl. bilag 

 
Bestyrelsen godkendte den reviderede regnskabsinstruks inkl. bilag. 

 
6. Søgetal 2015/2016 

 
Erling Petersson orienterede om de aktuelle ansøgertal på EG. 
 
Bilag med ansøgertal for Sydvestjylland pr. 16. marts blev omdelt. 
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EG har modtaget 301 STX-ansøgninger (heraf 24 er ansøgere til Pre-IB) og 63 HF-
ansøgninger. Dvs at vi i år har flere ansøgere end sidste år og på trods af en kort frist i for-
hold til oprettelse af Pre-IB har modtager ansøgere nok til at kunne oprette en klasse. 
Efter afholdelse af optagelsesprøver den 7. april og fordelingsudvalgsmøde den 10. april 
kender vi det endelige optag. 
 
Vi har indmeldt en optagelseskapacitet på 12 klasser og på baggrund af søgetallene vil der 
kunne oprettes 10 STX-klasser, 1 Pre-IB-klasse og mindst 1 HF-klasse. 
 
Bestyrelsen gav skolen mandat til at udvide optagelseskapaciteten til 13 klasser, hvis der 
efter afholdelse af optagelsesprøver viser sig at være ansøgere nok til 2 HF-klasser. 

 
7. Status på IB 

 
Bestyrelsen er løbende blevet orienteret om status på IB. 
 
Erling Petersson orienterede om den store opbakning fra byen, der har resulteret i gode 
samarbejdspartnere. 
 
Det er desuden glædeligt, at det, der er lagt til grund for oprettelse af IB stemmer med vir-
keligheden, idet vi har modtaget ansøgninger fra 4-5 regulære udefrakommende ansøgere, 
hvis familie netop er flyttet/flytter til Esbjerg. 

 
8. Renoveringsprojekterne, herunder udbedringen af sportshallen 

 
Erling Petersson oplyste, at der mandag var afleveringsforretning vedr. facaderenoverin-
gen. Det har været et positivt forløb, hvor økonomien er endt bedre end forventet og projek-
tet er gennemført til tiden. 
 
Naturvidenskabsrenoveringen er også afsluttet og de nye lokaler, laboratorier og studieom-
råder er taget i brug. Der mangler nu kun en facaderensning, som gennemføres her i 
forår/sommer. 
 
Vedr. sportshallen har der været afholdt forligsmøde og det endelige forlig er endt med en 
aftale om at der monteres nye akustikplader, der opfylder diverse krav. 
 
I den kommende uge sættes der 2 prøveplader op som kan blive testet for om de er gode 
nok. 
 
EG holdes skadesløse - der tages dog forbehold for at der evt. kan blive tale om en forbed-
ring (berigelse), hvor EG i så fald skal betale en procentdel af udgiften. 
Derudover er der advokatudgift til egen advokat. 

 
9. Handlemål 2015/2016 

 
Erling Petersson gennemgik punkterne i oversigten over handlemål for 2015/2016. 
Handlemålene er udarbejdet af skolens udvalg og har været behandlet i Pædagogisk Råd. 
 
Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget til handlemål. 
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10. Evt., herunder spisning 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes i forbindelse med bestyrelsesseminaret i september 
2015. Der udsendes snarest en doodle vedr. mulige datoer.  
 

 
 

Mødet blev hævet kl. 17.55 
 
Referent: Anne Scharstein 
 


