Referat af bestyrelsesmøde for Frederiksberg Gymnasium onsdag den 30. marts 2016 kl.
18.00
Til stede: Lars Pallesen (Formand), Søren Hein Christiansen (SC), Rune Grue (RG), Pernille
Fabricius (PF), Maja Aasted (MA), Christine Dal (CD), Mark Lucas Livemore (ML) og Philippe Lo
Egelund (PE) og Jannik Johansen (Rektor)
Referent: Emil Kousgaard
	
  
	
  
	
  

1.   Godkendelse af referat fra ekstraordinært bestyrelsesmødet d. 2. februar 2016 se bilag
Referatet godkendes
2.   Endeligt regnskab 2015 samt årsrapport 2015 (til underskrift) se bilag
Rektor redegør kort for regnskabet.
Revisor supplerer Rektors redegørelse: Faldende indtægter, reducerede renteudgifter, et lille
overskud
Bestyrelsen godkender regnskabet.
3.   Revisionsprotokollat om forberedende revisionsprotokol + årsrapporten (til
underskrift) se bilag
Revisor gennemgår de to protokoller side for side.
Revisor vurderer, at økonomiopfølgningen fungerer fint.
Det lykkedes revisor at få reduceret indbetalingerne til ejendomsskat til Frederiksberg
Kommune, da beregningsgrundlaget blev gennemgået.
Bestyrelsen konstaterer med tilfredshed, at skolen under Rektors ledelse har været
økonomisk ansvarligt drevet.
4.   Kapacitet 2016/17 - se afsnit i rektorberetningen
Bestyrelsen har tidligere meddelt, at der optages 8 klasser, men der kan komme en
forespørgsel fra Fordelingsudvalget om, at Frederiksberg Gymnasium skal optage 9 klasser.
Rektor beder om bestyrelsens mandat til at optage en ekstra klasse. Bestyrelsen godkender –
om end med en vis skepsis dette.
5.   Ligestillingspolitik
Ministeriet har krævet en ligestillingspolitik. FG har givet følgende svar:
Vi følger den til en hver tid gældende ligestillingspolitik
6.   Rektorberetning. Se bilag
Rektor orienterer kort om ændringerne i administrationen/bygningsdriften.
Søgetallene viser, at der har været en flot søgning til skolestarten i 2016.
Rektor orienterer om den igangværende metrosag. Rektor vil udarbejde et notat, der
overleverer aftaler til hans efterfølger.
Rektor orienterer kort om kunstprojektet på skolen.

7.   Meddelelser
Rektor orienterer, at Frederiksberg Kommune har besluttet, at pladsen foran skolen vil blive
ombygget i sommerferien således, at passagen forbi gymnasiets hoveddøre bliver markant
bredere.
Rengøringen på gymnasiet har været i udbud og det nye firma skal starte d. 1. maj 2016.
8.   Opdatering om rektorstillingens besættelse
Tidsplanen for rektorstillingens besættelse drøftes og planlægges
Afskedsreception: Tirsdag d. 28. juni kl. 14-16 i forhallen.
Frederiksberg d. 31. maj 2016
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