
Godkendt uden 

bemærkninger 

Bestyrelsesmøde 23. marts 2022 

Til stede: Frants Roager Lauritsen (formand), Carsten Djursaa, Harm Ehmen, Lone Clowes, Susanne Bækholm, Anna Heebøll, Charlotte Høj 

Worm,  Brian  Linke,  Uffe Hansen. 

Afbud: Per Apollo, Ida Nørgaard Hansen, Isabella Madsen 

Under pkt. 2 medvirkede skolens revisor Uffe B. Jensen 

Kommende elevrepræsentant Oliver Andersen Holtze var gæst på mødet. 

1. Godkendelse 

af dagsorden 

2. Årsrapport Revisor Uffe  Black  Jensen og gennemgik rapportens hovedtræk og besvarede opfølgende 

spørgsmål. 

Regnskab er med blank påtegning og revisionen har ikke givet anledning til kritik. Revisor 

fremhævede desuden: 

• at Ledelsesberetningen er nuanceret og gav en god beskrivelse af aktiviteten på 

skolen, 

• at  Corona  har haft en naturlig indvirkning på både udgifter og indtægter 

• at resultat væsentlig bedre end forventet — i et år som har været svært at 

budgettere. 

• Låneomlægning foråret 2021 har styrket skolens likviditet og er bl.a. brugt til 

indfrielse af feriepengeforpligtelse. 

I forholdt til revisionsprotokol var der ingen bemærkninger 

Der er ingen bemærkninger til tilskud i forbindelse med covid- tilskud eller andre særlige 

forhold, ingen bemærkninger juridisk -kritisk- revision, forvaltningsrevision gennemgået og 

ingen mistanke om besvigelser (formanden bekræftede dette) 

Skolen har desuden fået brev om prædiktivt tilsyn fra ministeriet grundet faldende 

aktivitetsniveau. Brevet og svaret er vedlagt dagsorden. Revisor oplyste under 

Regnskab, årsrapport 

og protokollat 

godkendt. 

Tjekliste mv. 

underskrevet 

Bestyrelsen 

godkendte 



 

gennemgang af revisionsprotokol at de forhold, der blev nævnt i tilsynsbrevet, har skolen 

håndteret som beskrevet i notat. 

Det blev efterfølgende drøfte, om det var et problem for skolen at budgettere med 

underskud og deraf følgende træk på egenkapitalen. 

Revisor mente ikke at det er et problem, da det er i forbindelse med tilpasning til faldende 

elevtal, da indtægt straks falder, mens omkostningerne først tilpasses over en længere 

periode. 

Adspurgt anbefalede revisoren en soliditetsgrad på omkring 10% for en institution som 

Tornbjerg (ligger aktuelt på  ca.  14%) 

Revisor oplyste, at i sammenligning med tilsvarende institutioner har Tornbjerg 

Gymnasium en robust administration, der arbejdes målrettet tingene, skolen har en fin 

likviditet og har fokus på dette. 

Formanden udtrykte stor tilfredshed med skolens drift og en revision uden anmærkninger. 

svarskrivelsen vedr. 

tilsyn 

3. Handleplan for Martin Andersen fremlagde på bestyrelsens møde i december 2021 hovedkonklusioner fra Taget til efterretning 

APV skolens APV. Den medsendte handleplan viser de prioriteringer, der er foretaget. 

  

Brian gennemgik hovedtræk. Noget af udfordringen f.eks. stress er en sektorudfordring. 

  

Det Tornbjerg Gymnasium oplever, er på niveau med andre skoler. 

  

Vedr. mobning/seksuel chikane, har skolens  AMU,  ledelse og tillidsmand forsøgt at 

undersøge yderligere uden der er kommet noget konkret frem. 

  

Brian gennemgik handleplan, enkelte opfølgende spørgsmål drøftet. 

 

4. Søgetal Tornbjerg  Gymnasiums  søgetal er faldet en smule pr.1. marts 2022 sammenlignet med 1. 

marts 2021. I 2021 var der 137 primæransøgere, i 2022 er der 128. I 2020 var der 114. 

Taget til efterretning 

 

Brian fortalte kort om den foreløbige fordeling af elever fra de gymnasier, der er 

overansøgte. 

  

132 færre ansøgere på Fyn, i Odense er der også færre ansøgere samlet, men lidt flere i 

årgangene. Der er lidt flere, som har søgt 10.klasse og muligvis også til efterskoler. 

  

Tornbjerg Gymnasium forventer fortsat at der til august starter 6 fyldte klasser i 1.g. 

 



 

Næste års nye fordelingsprincip drøftet. 

 

5. Studie- og 

ordensregler 

Skolens studie- og ordensregler er blevet revideret. De fleste områder er uforandrede, 

men der er skrevet mere udførligt om skærpede regler omkring optagelse og deling af 

foto/video uden samtykke, ændrede regler for lovligt fravær og indskærpelse af alkoholfrie 

studieture. 

Kort drøftelse, hvor Oliver fremlagde elevperspektivet på skærpelsen omkring alkohol på 

studieture. 

Vedtaget. 

6. Farvel til 

aftrædende 

medlemmer 

Carsten Djursaa, Lone Clowes, Susanne Bækholm, Charlotte Høj  Worm,  Ida Nørgaard 
Hansen, Isabella Madsen udtræder af bestyrelsen for Tornbjerg Gymnasium. Frants og 

Brian takkede dem for deres indsat i bestyrelsen. Harm Ehmen har stillet sig til rådighed for 

endnu en periode som medlem udpeget ved selvsupplering. 

De afgående medlemmer takkede af og ønskede skolen god vind fremover. 

 

7. Eventuelt I forbindelse med støttearrangement i sympati med den ukrainske nation og befolkning i 

Odense fredag den 4. marts, blev det bemærket, at der var relativt få unge deltagere fra 

STX-aldersgruppen. Bestyrelsen drøftede årsager og den dannelse, der ligger i at deltage 

aktivt i samfundet og give sine meninger til kende. 
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