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Referat fra bestyrelsesmøde for Viborg Gymnasium den 16. marts 2022 kl. 
16.00-18.00   
 
Til stede: Harald Mikkelsen, Jakob Sehested, Eva Pinderup, Magnus Porse, Kira Kaasgaard Bang, 
Mette Petersen, William Benjamin Engelsted Früh og Freja Refshammer Steen 
 
Fra ledelsen: Lene Klemensen Gade, Ulla Lundgaard og Pernille Højgaard-Hansen,   
 
Fraværende: Kitt Hartly Mark, Jens Johansen og Olav Nørgaard 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde 
Referatet blev godkendt og herefter underskrevet af bestyrelsen. 

 
 

2. Overgang til ny bestyrelsesperiode. 
Til beslutning 

Den 1. maj tiltræder den nye bestyrelse for gymnasiet. Størstedelen af den nuværende bestyrelse 
er genvalgt, hvorfor bestyrelsesformand Harald Mikkelsen bad bestyrelsen om opbakning til, at 
formandskabet får mandat til at agere som forretningsbestyrelse fra den 1. maj og til det første 
bestyrelsesmøde den 14.6.22, hvor den nye bestyrelse skal konstitueres.  
 
Bestyrelsen vedtog forslaget. 
 

 
3. Godkendelse af regnskab for det administrative fællesskab mellem Viborg Gymnasium, 

Bjerringbro Gymnasium og Viborg Katedralskole.  
Bilag 1: Regnskab 2021 

 
Ulla Lundgaard gennemgik regnskabet for det administrative fællesskab i forlængelse af bilag 1. 
 
Regnskabet blev godkendt uden kommentarer. 
 

 
4. Godkendelse af Regnskab 2021, revisionsprotokol og bestyrelsens tjekliste.  

Bilag 2: Regnskab 2021, Bilag 3: Revisionsprotokol, Bilag 4: Bestyrelsens tjekliste.  
 
Ulla Lundgaard indledte med at konstatere, at 2021 har været præget af uforudsigeligheder i 
forbindelse med Covid-19, men alt taget i betragtning er vi økonomisk kommet rigtig godt i mål 
med et resultat meget tæt år det budgetterede. 
 
Herefter gennemgik revisor Yvonne Bager fra PwC årsrapporten og konkluderede i forlængelse af 
redegørelsen, at revisionen ikke har givet anledning til kommentarer til regnskabet eller måden, 
hvorpå Viborg Gymnasium forvalter de offentlige midler. 
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Økonomien ser overordnet fornuftig ud trods faldende elevtal, fordi der ledelsesmæssigt er ageret 
efter det. Resultatet for året er i balance og på niveau med 2020. 
 
Der er ikke væsentlige eller kritiske bemærkninger til revisionsprotokollen. 
 
Revisionen havde dog enkelte anbefalinger til blandt andet justeringer i IT-rettigheder i 
administrationen. 
 
Bemærkninger: 
Lene Gade understregede, at en skole med flere uddannelser alt andet lige vil være dyrere pr. 
årselev end en elevmæssigt homogen skole. 
 
Magnus Porse knyttede en kommentar til punkt 151 i revisionsprotokollen, som omhandler 
undervisningens gennemførelse. I stigningen deri ligger også, at nogle ledelsesopgaver i løbet af 
året er blevet flyttet ud til lærerne, hvilket lærerne i øvrigt bifalder.  
 
På baggrund af skolens indfrielse af feriepengeforpligtelsen understregede Harald Mikkelsen, at 
ledelsen i den kommende periode bør have fokus på skolens likvidberedskab.  
 
Tjeklisten bør tages til efterretning, herunder anbefalinger om IT-adgange fra revisionen.  
 
Med de bemærkninger tiltrådte bestyrelsen årsrapporten, revisionsprotokollen og bestyrelsens 
tjekliste. 

 
 

5. Kort orientering om søgetal 2022/2023 og tilpasningsproces 
Orienteringspunkt 

Lene Gade orienterede om status på søgetallene på de tre uddannelser og om dagens varsling af 
to afskedigelser blandt underviserpersonalet samt baggrunden for dette. Vi har haft en god proces 
i SU i forhold til, hvordan afskedigelserne skulle håndteres, hvilket medarbejderrepræsentanterne 
i bestyrelsen bekræftede på mødet. 
 
Bestyrelsesformand Harald Mikkelsen understregede vigtigheden af, at ledelsen fortsat har 
løbende fokus på økonomien og de nødvendige tiltag.  
 
 

6. Siden sidst - Orientering ved LG 

• Opstart siden jul 

• Indsatser i det kommende skoleår 
 
Lene Gade indledte med at konstatere, at vi har haft et rigtig godt semester indtil videre med 
mange aktiviteter, hvorefter hun gennemgik en række eksempler, herunder skolefesten, som var 
en meget stor succes. 
 
Lene Gade gennemgik herefter de indsatser, som skolen vil gøre i den kommende tid i forlængelse 
af strategien. Indsatserne vil ligeledes blive præsenteret på et PR-møde i starten af april. 
 
 



 

291 
 

Bemærkninger:  
Vi skal huske klima/bæredygtigheds-dagsordenen i de nye indsatser. 
 
Det er vigtigt, at vi har det store almene tilbud i studieretningerne sammen med spydspidserne, så 
vi stadigvæk er relevante og interessante for den brede gruppe af elever. 
 

 
7. Regnskab for VAG-fonden til orientering. Bilag 5 

Til godkendelse  
 
Ulla Lundgaard fremlagde regnskabet for fonden i forlængelse af bilag 5. 
 
Bestyrelsen godkendte herefter regnskabet uden kommentarer. 

 
 

8. Evt.   
 
Harald Mikkelsen takkede elevrepræsentant William Benjamin Engelsted Früh for hans indsats i 
bestyrelsen, idet dette var hans sidste bestyrelsesmøde.  
 
Han takkede ligeledes resten af bestyrelsen for arbejdet i denne bestyrelsesperiode. 
 

 
9. Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 14. juni 2022 kl. 16.00 – 18.00 

 

 
 
Godkendt på bestyrelsesmødet den 14.06.2022 
 
 
 
Harald Mikkelsen  Mette Petersen     Eva Pinnerup 
 
    
 
Olav Nørgaard     Jakob Sehested     Jens Johansen 
 
 
 
Vakant     Magnus Porse     Kira Kaasgaard Bang  
 
 
 
Freja Refshammer Steen     Vakant/elevrepræsentent  
 
 
Tiltrådt af rektor: 
 


