
 

Referat fra bestyrelsesmødet den 11. december 2019 på MSG-Haslev 

Til stede: 

Henrik Christensen (HC), Vagn Sanggaard Jakobsen (VS), Berit Hvalsøe (BE), Kurt Munk (KSM), Camilla 
Schmidt (CS), Jesper Ulrich Jørgensen (JJ), Rasmus West Eliasen (RE), Tonning Troels Klem Thomsen (TTH), 
Lene K. Eilertsen (LE) og Brian Olesen (BO) 

Afbud: Ole Vive (OV), Marianne Hoff Andersen (MA), Hilde Svendsen (MSG H), elev 2 (MSG Ringsted) 

Referent: Brian Olesen (BO) 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Ingen kommentarer. 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 25. september 2019 

Referater godkendt og fremlagt til underskrift. 

3. Perioderegnskab 2019 per 31.10.2019 (bilag 1+2) 

Tonning (TTH) gennemgik perioderegnskab: 

- Taxametertilskud: Difference på 2.9 mio. kr. skyldes forskud i forhold til budget 
- Undervisningens gennemførelse: Difference på 1.1 mio kr. skyldes dels merforbrug og 

løn/overarbejde. 
- Ledelses og administration. Sparret 100.000 kr. på løn og 112.000 kr. på andet. 
- Bygningsdrift: Mindre difference på 13.000 kr.  

Tonning (TTH) gennemgik forecast: 

- Bedste bud på hvor vi ender. 
- Taxameter: Tæt på det budgetterede. Afviger med 15.000 kr. Lille afvigelse på HF’erne da der er en 

klasse mindre. Dispositionsbegrænsning mindre og øvrige taxameter er højere. 
- Omsætning tæt på det budgetterede. 
- Undervisningens gennemførelse ligger ca. 800.000 kr. pga. lønbudget, der er højere end 

budgetteret. 
- Ledelses og administration er med ca. 80.000 kr. højere end budgetteret pga. sygdom. 
- Bygningsdrift: 400.000 kr. lavere skyldes primært udlicitering af rengøring. 
- Afskrivninger afgiver med 280.000 kr. skyldes færre investeringer end budgetlagt. 
- Forventer et resultat på 0 kr.  

Kommentarer: 

- KSM: Skaden ved lynnedslaget er ikke endeligt opgjort endnu. Der er kommet mere til den sidste 
uges tid. 

- TTH: Omkostninger i forbindelse med lynnedslag er indregnet. Vi kan ikke vide om vi bliver 
kompenseret. 

- TTH: Afskrivninger tæller ikke til likviditet som løn gør. 
- LE: Skolen er selvforsikret op til 1% af omsætning svarende til 600.000 kr. Hvis vi kommer over 

dette vil vi kunne få kompensation. 

  



4. Budget 2020 (bilag 3+4+5) 

Lene (LE) gennemgik budgetprocessen og forudsætninger for budgettet: 

- Vi er gået to klasser ned i år og forventer at gå en klasse ned næste år. 
- Proces besluttet i MIO og personalet er orienteret om proces. 
- Forventer 166 kr. mere i 2020 i taxameter pr. STX elev og 128 kr. mindre pr. HF elev. 
- Aftaletekst i finansloven: Ungdomsuddannelse omtales vigtig – nu ikke kun erhvervsuddannelser. 
- Det har stor betydning at have klassekvotient på 28 elever pr. klasse. For MSG er klassekvotienten 

24.3 elever der giver ca. 5.5 mio kr. mindre i indtægter på STX for samme antal lærere. 
- En klasse mindre på STX og kun en HF klasse har haft positiv effekt på klassekvotienten og dermed 

taxameter. 
- Konsekvens af budget 

o Færre klasser -> færre opgaver -> færre lærere 
o Frafald i klasser -> færre indtægter til skoledrift 
o Hvis søgetal fastholdes går vi 3 klasser ned som vil svare til 7.5 årsværk. 
o Det vurderes at det kan begrænses til 4-5 årsværk. 

- Proces: Afventer søgetalt og valgfag for at se om forudsætning ændres. Hvis 3 klasser færre, så 
varsles 4-5 medarbejder i slutningen i marts. 

- Analyse af elevgrundlag og valg af ungdomsuddannelser inden for kommune: 
o Positiv udvikling i befolkningsprognose der kan forklares ved tilflytning. Jesper (JJ) spørger 

til baggrund for data for tilflytning til Ringsted. Data kan valideres i kommunen. 
o Stort antal unge i Ringsted vælger STX andre steder end på MSG. Samarbejde med Campus 

for at sikre at flere til vælger det lokale gymnasium. 
o I Faxe kommune er der også en stor andel elever, der vælger andre gymnasier. Dette 

hænger sammen med transport muligheder. Fra Stevns kan det være noget lettere at 
komme til Køge og Næstved. 

- Fokus på rekruttering ved at komme i kontakt med skoler og lave faglige samarbejder. 
o Folkeskoleprojekter 
o Valgfag for folkeskoler og 10. klasse 
o Talentprogrammer 
o GYM 10 
o Drama projekter i udskolingen (5. og 9. klasse). 
o Overgangsprojekt mellem folkeskoler og gymnasier inden for matematik og dansk på MSG 

Ringsted. 
o Tiltrækning af de bogligt stærke elever på Campus Ringsted: ”Heads up” projekt. Ønske om 

opbakning fra borgmester og direktør for børne- og skoleområdet i Ringsted. 
- For elever der på efterskole har det tidligere været forsøgt at holde åben hus på given lørdag for at 

tiltrække elever. Det har ikke fungeret idet meget få mødte op. Er overgået til at invitere til fire 
mulige eftermiddage. Denne model fungerer bedre. 

- Markedsføring: 
o Flere timer til kommunikationsmedarbejder (Kim). 
o Elevmedarbejdere: Uddanne 1-2 elever på hver afdeling til at kunne optage og redigere 

videoer. 
o Systematisere lærerinput af faglige aktiviteter til kim 
o Instagram politik. 
o Elevambassadører (fortælle om MSG). 

- Synlighed i lokalområdet: 
o ”Stafet for livet”. 
o Udleje af lokaler til lokalsamfund. 
o Ungdomsteater. 
o Samarbejdspartnere. 

- Fastholdelse af elever: 
o Projekt: Mod til at tale (studievejledere). 
o SK moduler 2 gange om ugen for 1. og 2. årgang og 1 gang for 3.g og 2.hf, hvor der arbejdes 

med studiekompetencer.  



- RE: Unges valg af uddannelse er centrale for lokalsamfund og uddannelse. Det kan være en 
udfordring at lave fortælling om vigtigheden om at vælge det lokale gymnasium. 

- CS: Der kunne laves # for valg af det lokale gymnasium. 
- HC: Forfaldshistorik er problematisk. Det er vigtigt at holde fast i det gode fortællinger i stedet. 
- JJ: Støtter op om den gode fortælling. 
- Aftalepartnere enige om fordeling med udgangspunkt i følgende: 

o Elevsammensætning. 
o Hvis der ikke kan opnås enighed i fordelingsudvalg kan der klages til regionsrådet. 
o Gælder fra 1. januar 2020. 

- RE: Det er problematisk at regionerne ikke kan finde løsning. Opfordrer til at der skrives til region. 
Det der vigtigt at regionsrådspolitikkere er informeret om problematik. 

- HC: Det er ikke uproblematisk at bede regionsråd at lave fordeling der kan påtvinge unge en plads 
der strider mod deres ønske. Det er en bedre strategi at tale uformelt med medlemmer. 

- JJ: Er det muligt at adressere forhold de måske ikke har set endnu som f.eks. ulige betingelser og 
busruter. 

- HC: Et svar fra regionsrådet kunne være at kommunen skulle sætte fokus på at få unge til at vælge 
det lokale gymnasium. 

- RE: Det er svært at forklare kollegaer hvorfor bestyrelsen ikke vil henvende sig til regionen. 
- HC: Spørgsmålet er om det hensigtsmæssigt og vil hjælpe skolen at skrive? 
- LE: Vi skal presse vores kommuner om at de skal støtte op om valg af de lokale gymnasier. Presset 

skal øges og i sidste ende slutte ved ministeren. 
- LE: Det kunne være interessant at invitere ministeren. Invitationen til ministeren skal baseres på 

hvor gode og uundværlige vi er. Dermed kan vi vise hvad vi arbejder med men også forklare 
udfordringerne. 

- LE: Der arbejdes med taxameter 
o Harmonisering -> forenkling 
o Tilskuddene 
o Elev versus klasse baserede 

- JJ: Der burde være gode muligheder for samarbejder med Campusskolen.  

Tonning (TTH) gennemgik budgettet 2020 

- Små ændringer i præsentation for at sikre sammenhæng med resultatopgørelse og reducere tid på 
opsætning der har været tidskrævende. 

- Taxameter: Set på antal årselever og frafald. På niveau med budget fra 2019.  
- Der er budgetteret med afskedigelse af 5 medarbejdere. 
- Udgifterne til undervisningens gennemførelse er den samme pr. elev. 
- Markedsføring opjusteret til meraflønning til kommunikations medarbejder 
- Ledelse og administration er lidt højere i pga. vikardækning ved længerevarende sygdom. 
- Forpligtet til lønkompensation ved virksomhedsoverdragelse af rengøringspersonaler. 
- Finansieller omkostninger: Lave renteudgifter pga. omlægning af lån. 
- Budgetter med et resultat på ca. 500.000 kr. 

Diskussion: 

- HC: Efterslæb på vedligehold der skulle kompenseres når omlægning af lån slog igennem. Historien 
viser at der er mange forhold der forklare at det er svært at holde resultat på 500.000 kr.  

- RE: Det er svært at forhold sig til at budgetter med et overskud på 500.000 kr. Det ville giver bedre 
mening at få 500.000 kr. ind i vedligeholdelse. Hvad er det økonomiske argument for at sætte 
penge på konto der muligvis trækker negative renter. 

- HC: Afsættet for budgettet er en plan for hvad der bruges penge til. Det er ikke noget stor overskud 
i forhold til at styre en økonomi. Et resultat på 500.000 kr. er passende. Det er ikke et overskud til 
at opsparing. 

- VS: Vi har haft diskussionen før. Skolen skal være selvfinansierende. Der skal være luft. Budgettet 
skal balancere og at sikre dette skal der budgetteres med et overskud på 500.000 kr. 



- HC: Regnskabet for i år viser at vi ender i 0 kr. selvom der blev budgetteret med overskud på 
500.000 kr. 

- RE: Det er en følsomt tid med afskedigelser. Hvorfor kan der ikke optages lån til tag? 
- TTH: Der er eksempler fra andet gymnasium hvor det ikke var muligt at optage lån på trods af 

åbenlyse værdier, grundet nedgang i elevtal. 
- RE: Der kunne bruges 500.000 kr. på vedligeholdelse. 
- LE: Med 500.000 kr. gives fleksibilitet i forhold til at kunne honorere medarbejdere og sikre 

”ordentlig” afskedigelse. 

Bestyrelsen godkendte budgettet for 2020. 

5. Revisor (bilag 6) 

Tonning (TTH) orientere kort om fællesudbud på revision ud fra bilag. 

Bestyrelsen besluttede at vælge revisionsfirmaet Beierholm som skolens revisor fra 1. januar 2020 og 
derved stoppe samarbejdet med Deloitte pr. 31 december 2019. 

6. Orientering om kommende proces med beskrivelse af gymnasiets langsigtede plan for vedligeholdelse 
og investeringer. 

Tonning (TTH) orientere om kommende proces: 

- Tagrenovering på MSG-Haslev: Tilstandsrapport og anbefaling klar til præsentation for bestyrelse i 
marts 2020. 

- Tjenestebolig: Behandlet på bestyrelsesmøde 12/12 2018. Det indstilles, at forlænge lejemål til 1/9 
2020 med henblik på at kunne afhænde boligen og anvende provenuet fro salget af boligen. Det er 
vigtigt at indføre bemærkning om at bolig sættes til salg. Det anbefales at få opsigelse af lejer pr. 
1/9 for at undgå problematik med lejerettigheder. 

7. Evt. 

- Gældende vedtægter blev sendt rundt til underskrifter, efter ønske fra Realkredit Danmark. 
  

Næste møde: onsdag d. 18. marts 2020 på MSG Ringsted 


