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Referat af bestyrelsesmøde, Tårnby Gymnasium & HF, onsdag 15. november 

2017 
 

Til stede: Jens Andersen, Allan S. Andersen, Asger Villemoes Nielsen, Charlotte Rybner Nielsen, Jens Erik Mogensen, Kinna 

Høybye, Thomas Hansen, Oskar Kloppenborg Vellev, Bathsheba Pauline Oghomi-Hansen, Mette Ringsted og Sune de 

Montgomery Nørgård som referent. 

Afbud: Tobias Høygaard Lindeberg 

Mødet startede med, at Asger Villemoes Nielsen blev budt velkommen som nyt bestyrelsesmedlem. 

1) Godkendelse af dagsorden 

 Dagsordenen blev godkendt 
 
2) Underskrivelse af referat fra sidste møde 
 Referatet blev underskrevet 

 
3) Orientering fra rektor 

 Rektor orienterede om det nye grundforløb. Der er nogle ting der skal justeres, men grundlæggende har det 
fungeret rigtig godt. 

 Rektor gennemgik elevernes valg af studieretninger. 
 Rektor orienterede om, at regnskabsinstruksen vil blive eftersendt til skriftlig godkendelse.  

  
4) Orientering fra bestyrelsesformanden eller andre bestyrelsesmedlemmer 
 Allan Andersen orienterede om, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse i Tårnby Kommune. 

 Jens Erik Mogensen orienterede om, at der snart kommer en national sprogstrategi. 
 Thomas Hansen orienterede via relevante nøgletal om TG’s implementering af effektiviseringspotentialet fra OK13 i 

forhold til andre gymnasier. TG har effektiviseret på et fornuftig niveau, og også lidt mere end andre 
sammenlignelige gymnasier, men på en måde der samtidig bakkes op om i hele organisationen, jf. fx skolens APV. 

 
5) Udbud af studieretninger 2018-19 
 Der var opbakning til det foreslåede udbud af studieretninger og fagpakker. Der var opbakning til at fastsætte 

kapaciteten til 9 stx + 4 hf. 
 

6) Ferieplan 

 Ferieplanen blev vedtaget 
 

7) Økonomi – opfølgning på 3. kvartal 2017 og foreløbigt budget 2018 

 Budgetopfølgning 3. kvartal blev godkendt. 

 Foreløbigt budget 2017 blev godkendt. 

 Der blev fra flere bestyrelsesmedlemmers side udtrykt tilfredshed med den skriftlige rapportering i 
kvartalsopfølgningen og foreløbigt budget 2018. 
  

8) Afslutning af strategidrøftelser og reviderede vedtægter 
 TG’s navn blev diskuteret. Der var generel enighed om, at TG beholder sit navn. 

 De nye vedtægter blev vedtaget og underskrevet. Det blev dog diskuteret, om sætningen under §4, stk.2: ”1 
medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening” skulle ændres til, at 1 medlem i stedet 
udpeges af kommunalbestyrelsen i Tårnby Kommune, hvilket i realiteten har været praksis hidtil. Da sætningen 
imidlertid er en del af standardvedtægten, blev det besluttet at fastholde formuleringen, ud fra en forventning om, 
at udmøntningen i praksis vil være som hidtil. 
 

9) Eventuelt  
 Der bliver udsendt en ny dato for næste bestyrelsesmøde. 
 Brobygning i forhold til Ungdommens Uddannelsesvejledning blev diskuteret. 
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