
Referat af virtuelt bestyrelsesmøde for Frederiksberg Gymnasium onsdag d. 9. december 2020 
kl. 16.30 
 
Til stede: Martin Bendsøe (Formand), Torsten Tranum (TT), Niels Christophersen (NC), Mads 
Hansen (MH), Søren Frost (SF), Carl-Auguste Malin, Søren Borup Krogsgaard (SB) og Maja 
Bødtcher-Hansen (Rektor) 
 
Afbud: Rune Grue (RG) 
 
Referent: Emil Kousgaard (EM) 

 
 

1. Godkendelse af referat fra d. 8/9-20  
Referatet godkendes 

2. Opdatering på corona-situationen 
Rektor informerer kort om situationen med nedlukning fra og med onsdag 9/12 til d. 4/1-21. 

 

3. Regnskab 2020 (forventning)  
Det foreløbige regnskab 2020 forventes at udvise et lille plus på bundlinjen. 
Bestyrelsen tager det foreløbige regnskab for 2020 til efterretning og udtrykker tilfredshed med et 
lille plus. 
 

4. Budget 2021 + 10-års budget  
Efter budgettet blev udsendt er finansloven for 2021 dog blevet vedtaget og her fremgår det, at de 
tidligere 2%-besparelser rulles tilbage til 2019-niveau og sektoren tilføres årligt de næste 4 år 220 
mio. kr. 
For Frederiksberg Gymnasium betyder det i perioden 2021-2024 en ekstra indtægt på ca. 1 mio. kr.  
På den baggrund beder bestyrelsen om et korrigeret 10 årsbudget, som vil blive udsendt sammen 
med referatet. 

 

5. Godkendelse af elevoptælling og klassekvotient (Bilag 4) 
Rektor orienterer om, at bestyrelsen skal godkende den seneste elevoptælling, idet Frederiksberg 
Gymnasium ved denne elevoptælling lå over den gennemsnitlige klassekvotient på 28 elever. 
Rektor forklarede overskridelsen med, at der i forbindelse med corona er upv’et langt flere elever 
fra folkeskolen end normalt. Dette har simpelthen givet et større optag og udfordret den tekniske 
klassekvotient.  
Bestyrelsen godkender optællingen. 

 

6. Indberetning af kapacitet til optagelse i 2021 

Bestyrelsen fastsætter kapaciteten af optag til 8 klasser skoleåret 2021/22. 
 



 

 

7. Udkast til Finansiel strategi for Frederiksberg Gymnasium – nu Finansiel politik 

Strategien blev taget til efterretning med den bemærkning om, at ”strategi” erstattes med 
”politik.” 
Formanden ønsker, at den finansielle politik genbesøges hvert år i forbindelse med aflæggelse af 
regnskabet i marts og der følges op på om vi har fulgt den.  

 

8. Dogmerne – det videre arbejde  
Rektor meddeler, at profilarbejdet – herunder dogmerne – har lidt under corona, men at skolen har 
gennemført alt hvad der var muligt. 

 

9. Rektorrapport  
Bestyrelsen tager rapporten til efterretning 

10. Meddelelser 

NC meddeler, at han går på pension ved udgangen af året.  

 

11. Eventuelt 
 

 
 
Kommende møderække for skoleåret 2020/21: 

 
- Onsdag d. 17. marts 2021 kl. 16.30  
- Mandag d. 17. maj 2021 kl. 16.30 

 

Frederiksberg d. 9 december 2020 

 

Martin Bendsøe (Formand) Søren Borup Krogsgaard    Torsten Tranum (TT) 

 

Søren Frost (SF))    Rune Grue (RG) Niels Christophersen (NC) 

 

Mads Hansen (MH)  Carl-Auguste Malin (CM) 

 

 


