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1. Godkendelse af dagsorden. 
Nyt punkt 4 behandles efter punkt 9. 
Dagsorden blev godkendt. 

 
2. Science Club på EG. Præsentation af skolens Cosmodome. 

EP orienterede om Science Club på EG, og der var lagt plakater frem. 
Niels Egebjerg præsenterede Cosmodome. 

 
3. Søgetal 2017/2018 

EP orienterede om ansøger tal 2017/18 
Der oprettes i alt 15 klasser (3hf klasser og 12 STX/Pre-IB klasser). 
I 2017 er der 12 afgangsklasser og i 2018 er der 11 afgangsklasser. 

 
4. Mulig igangsættelse af byggeri. 

Drøftes efter punkt 9. 
 

5. Godkendelse af regnskabsinstruks, se bilag 1a, 1b 
Der rettes på side 25 vedrørende kantinedrift. 
Regnskabsinstruksen godkendes. 
 

6. Årsregnskabet 2016, herunder bestyrelsestjekliste, se bilag 2a, 2b, 2c 
Marianne Helms orienterede om årsregnskab for 2016, bla. ændrede krav til ledelsesberetning og 
bestyrelsescheckliste. 
Der er ingen revisorbemærkninger til årsregnskab. 
Bestyrelsen drøftede de økonomiske nøgletal og lagde især vægt på, at både likviditetsgrad og soli-
ditetsgrad ser fine ud. 
Flot årsrapport, som blev godkendt. 

 
7. Driftsbudget 2017, se bilag 3, se bilag 3 

Driftsbudget for 2017 blev godkendt. 
 

8. Bemyndigelse til at signere elektronisk årsregnskab 
Bestyrelsen bemyndiger Marianne Helms til at signere det elektroniske regnskab. 

 
9. Orientering om trivselsundersøgelsen / UndervisningsMiljøVurdering efteråret 2016. 

EP orienterede om den lovpligtige trivselsundersøgelse, som skal laves hvert 3. år. Fremover skal 
den laves hvert år. 
EG har hyret firmaet Ennova til at lave undersøgelsen. 
Der er en svarprocent på 93 %, og EG ligger samlet set på landsplan på en 5. plads. 
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De kritikpunkter, som eleverne havde i undersøgelsen, er man nu i gang med at løse eller finde mu-
lige løsninger på. 
 

Nyt punkt 4. Mulig igangsættelse af byggeri. 
På baggrund af det høje søgetal 2017 drøftede bestyrelsen, hvordan forventningerne til de kom-
mende års søgetal er i forhold til lokalekapacitet på skolen. 
Ledelsen oplyste, at skolen forventer at kunne løse lokaleproblematikken i skoleåret 2017/18. 
 
Bestyrelsen indstillede, at ledelsen går videre med at undersøge de forskellige forhold vedrørende 
et eventuelt byggeri, både med hensyn til kapacitet og økonomi, og opstille flere mulige løsninger. 
Formandskabet og ledelsen holder tæt kontakt og vurderer, om der er behov for at indkalde til be-
styrelsesmøde før sommerferien. 
Punktet sættes på dagsorden til bestyrelsesseminaret i september. 

 
10. Evt, herunder fastlæggelse af dato for næste bestyrelsesmøde og bestyrelsesseminaret september 

2017 samt spisning 
Flemming siger tak til elevrådets repræsentanter, som har deres sidste møde i bestyrelsen i dag. 
 
Bestyrelsesseminaret afholdes den 12. og 13. september 2017 på Hjerting Badehotel. Starttidspunkt 
kl. 18.00. 
Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes i forbindelse med bestyrelsesseminaret. 
 

 
Mødet blev hævet kl. 18.30 
 
Referent: Birgit J. Bindzus 
 


