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Referat af bestyrelsesmøde 12. marts 2018 
 
Til stede var Peter Overgaard, Kurt Sonne Thomsen, Frede Blaabjerg, Margrethe Christensen, 
Troels Munk, Helle Frostholm Skærbech, Jens Dahlgaard, Olivier Cointe, Lisbeth Fredholm 
(regnskabschef), Gustav Emil Møller, Johanne Vejle og Birgitte Martiny (referent). Revisor Henrik 
Holst deltog i punkt 1-6. 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 
 

2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde (bilag 2) 
Referatet blev godkendt og underskrevet. 
 

3. Regnskab 2017 (bilag 3.1, 3.2 og 3.3) 
Lisbeth Fredholm orienterede om den interne budgetopfølgning (bilag 3.3). Tilskuddene har 
været lidt højere end forventet, bl.a. pga. tilskud til en pædagogikumskandidat. Øvrige 
indtægter har været lidt lavere, bl.a. fordi VUC har lejet færre lokaler. Driftsomkostningerne 
har været lidt større end forventet. Resultatet er således lidt højere end i det korrigerede 
budget for 2017.  
Bestyrelsen godkendte resultatet. 
Revisor Henrik Holst gennemgik årsrapporten (bilag 3.1). Det økonomiske resultat er godkendt. 
Der er god soliditet og likviditet. Han vurderer 2018 til at være i balance og også 2019. 
Pengestrømsopgørelsen ser fin ud. Noterne er forklaret i Lisbeths Fredholms redegørelse. 
Bestyrelsen godkendte årsrapporten. 
Derefter gennemgik Henrik Holst revisionsprotokollatet, der ikke udtrykker nogen kritik eller 
opmærksomhedspunkter. Der har dog været en tilsynssag ang. tjenesterejser. Det lyder 
voldsomt, men er en mindre sag, der er blevet korrigeret. Fordi administrationen er lille, er der 
ikke fuld funktionsadskillelse, men det foregår betryggende. 
Produktiviteten ser fornuftigt ud. Lønomkostninger giver ikke anledning til opmærksomhed. 
Han roste skolens økonomistyring. 
Peter Overgaard takkede Henrik Holst for en god gennemgang. 
Bestyrelsen underskrev protokollatet og årsrapporten.  

 
4. Søgetal 

Kurt Sonne Thomsen orienterede. Der stod 76 ansøgere i årsrapporten, og det er også det tal, 
skolen har elektronisk. HTX blev ikke til noget, så han håber på ansøgere derfra, som kan få 
tallet op på lidt under 80. 2 ting er modstandere: en relativ lav 10.- klassesårgang og den 
offentlige debat om, at flere skal have en erhvervsuddannelse. Nogle af de tiltag, skolen har 
lavet, virker ikke med det samme. Undervisningstilbuddene har fx været for 8. klasser. Det har 
også været nye efterskoler, skolen har inviteret til drama-workshops. Det har kun givet 1-2 
elever. Håbet er, at det slår mere igennem næste år. Skolen skal fortsætte med meget af det, 
der allerede er sat i gang, men der skal også tænkes nyt. 
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Kurt Sonne Thomsen supplerede med, at over 60% af Dueholmskolens 9.-klasseselever har 
valgt efterskole næste år.  
Margrethe Christensen spurgte, om der er ansøgere udefra. Birgitte Martiny svarede, at der er 
3 fra Skive og en god håndfuld fra Salling. Derudover er der 3 fra hhv. Nord- og Østjylland. 
Helle Frostholm Skærbech mente, at det er flokmentalitet på efterskolerne, der bestemmer, 
hvor de unge søger ind, når de kommer hjem. Men grupperne kan også være et problem, som 
netop får nogle elever til at søge en anden ungdomsuddannelse. Kurt Sonne Thomsen indskød, 
at det netop er en del af skolens DNA, at alle skal kunne være her. 
Olivier Cointe oplyste, at det har været forsøgt i år at få kontakt til Skyum Efterskole, men det 
er ikke lykkedes. 
Troels Munk spurgte, om der måske også kunne være en socioøkonomisk forklaring på, at der 
er færre ansøgere, fordi området ikke har så mange akademikerfamilier mere. Han tilføjede, at 
skolen har gjort alt muligt og ført gode kampagner. Skolens fortælling er god. Problemet er 
fortællingen om det faldende elevtal. 
Peter Overgaard spurgte, om der er en kommunikationsstrategi med hensyn til det, og Kurt 
Sonne Thomsen svarede, at han udsender en pressemeddelelse i morgen. 
Jens Dahlgaard spurgte, hvorfor elevernes valg ændrer sig så meget på efterskolen. Helle 
Frostholm Skærbech mente, det skyldes, at de skal finde en ny verden igen, når de kommer 
hjem. Det skyldes tryghed, når de så vælger som deres klassekammerater. 
Peter Overgaard mente, at det er svært at gøre noget ved det, og Lisbeth Fredholm supplerede 
med, at man som ung er mere påvirkelig, når man bor i et område, hvor mange går på samme 
efterskole. 
Gustav Emil Møller mente, at der er så meget, man kan vælge, og så vælger man som 
kammeraterne. Det er svært at ændre på.  
Lisbeth Fredholm pointerede, at det er vigtigt, at Dueholmeleverne får en fornemmelse af 
skolen, inden de tager på efterskole.  
 

5. Budget 2018 og budget 2019 (bilag 5) 
Lisbeth Fredholm delte bilaget rundt. Kurt Sonne Thomsen orienterede.  Det er relativt let at få 
budgettet til at balancere i 2018. Det er værre i 2019. Hvis skolen kun får 80 elever næste år, 
vil der blive et underskud på 3,7 mio. Der er løstansatte, som ikke fortsætter, og som gør tallet 
lidt mindre. Det kræver en regulering.  Der skal også findes besparelser andre steder, men det 
har ikke været muligt at nå det endnu. 
Troels Munk mente, at skolen med 1 klasse mindre kan udleje flere lokaler til VUC. 
Kurt Sonne Thomsen svarede, at der skal snakkes med dem om samarbejde næste år. 
Han sluttede af med at konkludere, at budgettet er rimeligt, men at det først kan blive endeligt 
revideret og fremlagt på næste bestyrelsesmøde.  
Peter Overgaard fandt det helt i orden at vente til majmødet.  

 
6. Bestyrelsens stillingtagen til revisorbemærkninger og tjekliste (bilag 6.1. og 6.2) 

Bestyrelsen underskrev revisorbemærkningerne, og Peter Overgaard underskrev tjeklisten på 
bestyrelsens vegne. 
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7. Regnskabsopfølgning 
Lisbeth Fredholm informerede om, at der ikke har været noget ekstraordinært. Opfølgningen 
kommer med på næste møde. 

 
8. Personalesituationen 

Kurt Sonne Thomsen orienterede om, at han her til morgen har informeret lærerne om, at der 
i aften bliver sendt en mail til de lærere, der skal afskediges. Det drejer sig om 1 lærer, der har 
vidst det på forhånd, og 3 fastansatte lærere. De skal møde op i morgen tidlig hos ham. Det 
ryster naturligvis organisationen, men skolen har ikke råd til dem og har ikke timer til dem. 
Skolen afleverer 5 klasser og får 3. Efter samtalerne bliver eleverne orienteret i teatersalen. 
Derefter er der møde med de ansatte. De afskedigede må selv afgøre, om de vil deltage. 
Frede Blaabjerg spurgte, hvad der sker, hvis der kommer 80 ansøgere næste år, og Kurt Sonne 
Thomsen svarede, at der så vil skulle afskediges igen. 
 

9. Samarbejde med andre institutioner 
Kurt Sonne Thomsen orienterede. Han skal mødes med Thisted Gymnasium og VUC om 
muligheder for et udvidet samarbejde. Han ved ikke endnu, hvor det ender. 
Frede Blaabjerg spurgte, om det handler om deling af lærere, og Kurt Sonne Thomsen svarede, 
at det måske bliver mere end det. 

 
10. Opfølgning af beslutninger fra forrige møde 

Kurt Sonne Thomsen orienterede om, at der allerede i det kommende skoleår vil blive et 
samarbejde med Skive gymnasium om kemi A. Skolerne vil hjælpe hinanden med valgfag. 

 
11. Siden sidst 

Kurt Sonne Thomsen orienterede. Persondataloven fylder meget. Der er nu ansat en DPO i 
fællesskab med andre nordjyske gymnasier, som koster skolen 1 time om ugen. 
Der har været en pædagogisk dag om mobning, og der er udarbejdet en antimobbepolitik, som 
nu ligger på hjemmesiden. Studie- og ordensreglerne skal justeres. 
Der har været flere efterskolebesøg og besøg af friskoler.  
Ledelsen har været til ledelsestræf i Nyborg, hvor Kurt blev bestyrelsesmedlem i GymLF. Der 
var bl.a. oplæg om andre skolers opgavefordelinger. Strejken var også på programmet, og 
Søren Pind kom og talte om dannelse og planerne for et nyt filosofikum.  
På orienteringsmødet i januar var der flere besøgende end sidste år. 
Til forældresamtalerne kom kun 4 elever med forældre, så der skal tænkes i en anden form 
næste år. 
Skolens 3g idræt-B-elever har været på skitur med idrætselever og lærere fra Skive 
Gymnasium. 
1.e, den sproglige klasse, får besøg af spanskelever i april. Det er også i samarbejde med Skive 
Gymnasium. 
SRP-karaktergennemsnittet er i steget til 7,8, hvilket er et resultat af en fokuseret indsats. 

http://www.morsoegym.dk/
mailto:adm@morsoe-gym.dk


 
  
 
 

    

 

MORSØ GYMNASIUM . Limfjordsvej 95 . 7900 Nykøbing Mors Tlf. 97 72 22 88  

 www.morsoegym.dk . adm@morsoe-gym.dk 

  

Skolen søger sammen med Dueholmskolen penge i regionen til et naturvidenskabeligt 
eksperimentarium. Ikke alt har været så let i planlægningen. Bl.a. var det ikke muligt at få lov 
at låne en robot af Bila, så det er blevet til en lejeaftale i stedet for. 
Limfjordsteatret begynder at bygge. Første spadestik er på mandag kl. 13. Indgangspartiet 
kommer til at koste mere end beregnet, så bygningsfællesskabet skal tage stilling til, om det vil 
være med til at dække merudgiften.  
Han sluttede af med at fortælle, at skolen har et ønske om at renovere køkkenet i 
sommerferien. 

 
12. Mødekalender 

Mødedatoerne er allerede aftalt. Den 17. september blev ændret til den 10. september. 
Kurt Sonne Thomsen gjorde opmærksom på, at der er lidt ændringer i bestyrelsens 
sammensætning. Han spurgte, om Margrethe Christensen fortsætter, og hun kunne bekræfte 
det. Han gjorde desuden opmærksom på, at Helle Frostholm Skærbech først kan genudpeges 
på det første møde i maj.  
Peter Overgaard undersøger, om Erhvervsrådet vil genudpege ham. 
Jens Dahlgaard træder ud og er dermed med for sidste gang. Hanne Haldrup træder ind i 
stedet for. 
Troels Munk genopstiller. 

 
13. Eventuelt 

Gustav Emil Møller spurgte, om der bliver en erstatning for sprogrejserne. Kurt Sonne 
Thomsen svarede, at den nye udveksling med Spanien er en erstatning. Skolen har ikke 
længere råd til at betale rejserne, så det skal være sprogholdene, der selv arrangerer, og 
eleverne der selv betaler.  
Frede Blaabjerg foreslog, at man kunne koble sig på større skoler fx i Ålborg. 
Kurt Sonne Thomsen svarede, at han er meget åben over for ideer til udvekslingsmuligheder. 

 

 

 

 

 

 

 

For referatet: Birgitte Martiny 
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Peter Overgaard   Frede Blaabjerg 
 
 
 
 
Jens Dahlgaard   Helle Frostholm Skærbech 
 
 
 
 
Margrethe Christensen   Troels Munk    
 
 
 
 
Olivier Cointe   Johanne Vejle 
 
 
 
 
Kurt Sonne Thomsen   Gustav Emil Møller 
 

http://www.morsoegym.dk/
mailto:adm@morsoe-gym.dk

