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Referat fra bestyrelsesmøde den 24. marts 2014 

 
Tilstede: Flemming Just, Henry Heiberg, Inge Merete Kjeldgaard, Jan Lagoni Jacobsen, 
Helle Hestbech, Birgit Bindzus, Cecilie Frühstück Rasmussen, Christian Scherning Sand-
bæk, Erling Petersson 
 
Afbud fra: Søren Poulsen 
 
Helle Hestbech forlod mødet kl. 18.30 efter behandling af punkt 8. 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt. 
 

2. Årsregnskabet 2013 
 
Vicerektor Marianne Helms gennemgik årsrapport og protokollat. 
 
Årets resultat er på kr. 5.222.304. At resultatet afviger så meget fra det forventede 
resultat skyldes primært, at det i 2013 ikke har været nødvendigt at foretage en eks-
traordinær afskrivning på 3 mio. 
 
Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapport og protokollat. 
 

3. Driftsbudget 2014 
 

Nyt bilag vedr. budget 2014 blev omdelt. 
 
Budgettet er justeret i forhold til de endelige finanslovstakster samt søgetallene for 
det kommende skoleår og det udviser et forventet resultat for 2014 på kr. 
1.880.959. 
 
Budgettet blev vedtaget. 
 

4. Bemyndigelse til at signere elektronisk årsregnskab 
 
Marianne Helms blev bemyndiget til at signere det elektroniske årsregnskab. 

 
5. Søgetal 2014/2015 

 
Erling Petersson orienterede om årets søgetal. 
 
EG har modtaget 64 færre STX-ansøgere og 37 færre HF-ansøgere. 
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Tallene fra Region Syddanmark viser, at der samlet set er 467 elever færre ansø-
gere til STX og 166 færre ansøgere til HF.  
På landsplan forventes det, at der oprettes 70 færre 1g/1hf klasser. 
 
Marianne Helms oplyste, at den fleksible måde EG laver studieretninger på bevir-
ker, at ansøgernes studieretningsønsker kan opfyldes. 
 

6. Skolens renoveringsprojekter 
 
Erling Petersson gennemgik bilagsmaterialet vedr. skolens renoveringsprojekter af 
facader og naturvidenskabslokaler.  
 
Renoveringen påbegyndes i maj 2014 og forventes afsluttet i februar 2015. 
 
Opdateringen blev taget til efterretning. 

 
7. Status på etableringen af IB-uddannelse på EG 

 
Erling Petersson orienterede om, at Esbjerg Kommune, Esbjerg Erhvervsudvikling 
og 19 store erhvervsvirksomheder har udarbejdet en støtteerklæring om behovet for 
en IB-uddannelse i Esbjerg, som er sendt til undervisningsministeren. 
 
EG er godkendt som kandidatskole hos den internationale IB-institution og er nu i 
gang med kvalificeringen med henblik på den endelige autorisation, som vi forven-
ter at kunne få i 2015. Forudsætningen for at tilbyde IB er Undervisningsministeriets 
godkendelse. 
 
Bestyrelsen bakker op om etableringen af IB-uddannelse på EG. 
 

8. Ennovas rapport om Elevtrivsel og Undervisningsmiljøvurdering på EG 
 

Erling Petersson gennemgik hovedkonklusionerne på Ennovas rapport, som bl.a. 
viser, at der er en flot stigning i elevtrivslen, som ligger markant over regions- og 
landsgennemsnittet. Svarprocenten har denne gang været på hele 93%. 
 
Bestyrelsen ønskede tillykke med det fine resultat og takkede for indsatsen. 
 

9. Rammer og retningslinier for arbejdet med udarbejdelse af visionspapir for 
skolen 
 
Erling Petersson gennemgik bilag vedr. processen med at udarbejde visionspapir 
for EGs profil og identitet 2018. 
 
Der er lagt fokus på faglighed, pædagogik og elevtrivsel og på skolens samspil med 
omverdenen. Målet er, at visionerne skal udtrykkes i nogle klare og korte state-
ments, som kan anvendes i forbindelse med informations- og markedsføringsmate-
riale for skolen. 
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Flemming Just deltager i arbejdet med at lave et udspil, der præsenteres for besty-
relsen på seminaret i september. 
 
Bestyrelsen foreslog at forlænge tidsrummet til 2020, så visionspapiret ændres til at 
have overskriften EGs profil og identitet 2020. 
 

10. Godkendelse af ferieplan 2014/2015 
 

Ferieplanen blev godkendt. 
 

11. Bestyrelsens sammensætning 
 

Inge Merete Kjeldgaard udtræder af bestyrelsen, da hun ikke kan genudpeges jf. 
vedtægterne. 
 
Den nye bestyrelse konstituerer sig på det næste bestyrelsesmøde i maj, når nav-
nene på alle udpegede bestyrelsesmedlemmer er kendt. 
 

12. Evt., herunder spisning 
 
Flemming Just foreslog, at mandage undgås til bestyrelsesmøder af hensyn til Sø-
ren Poulsen. Forslag til nye mødedatoer rundsendes snarest muligt. 
 
Flemming Just takkede Inge Merete Kjeldgaard for hendes arbejde i bestyrelsen og 
overrakte hende en afskedsgave. 

 
     

Mødet blev hævet kl. 19.00 
 
Referent: Anne Scharstein 


