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Odense den 20.3.2018 

 

Referat af møde i bestyrelsen den 20. marts 2018 
 

Til stede var: Jørn Hansen (JH), Lene Nygaard (LN), Hans Luunbjerg (Lu), Morten Hammerich 

(MH), Hanne-Grete Lund (HL), Bjarne Porsmose (BP), Sofie Heide Bruun 3z (SB), Mia Lund 1c, 

Torben Jakobsen (TJ), Mette Käehne (MK) og Ulla Haue-Pedersen (referent). 

 

Udeblevet: Anne Skau Styrishave (AS). 

Udtrådt af bestyrelsen: Benthe Vestergaard (BV) 

 

I mødet deltog kommende bestyrelsesmedlemmer Annemari Svendsen og Charlotte Lyhne. 

 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde 

 Referatet blev godkendt og underskrevet. 

 

2. Siden sidst 

 Meddelelser fra rektor. 

 TJ orienterede ud fra de uddelte bilag. 

 Kort debat om ansøgertallet til stx. 

 

3. Elevtal. Bilag er vedlagt 

UP orienterede kort om udviklingen i tallene, der er meget identisk med sidste år. I for-

hold til frafaldet, så er index pt. 96,9 mod 97,0 på samme tid sidste år. 

 

4. Årsrapport 2017 

 Uffe Black Jensen | Statsautoriseret revisor Ernst & Young P/S, deltager i punktet. 

 

 Godkendelse og underskrivelse af årsrapport – bilag er vedlagt 

 Underskrivelse af revisionsprotokol – bilag er vedlagt 

Året ender med et overskud på godt 1 mio. kr. mod det budgetterede overskud på godt 

1,5 mio. kr. 

Der var budgetteret med et ekstra stort overskud i 2017 til ikke planlagte udviklings- og 

implementeringsaktiviteter i forbindelse med den nye gymnasiereform.  

Da budgettet blev lagt, var Loven om de gymnasiale uddannelser endnu ikke vedtaget 

og vi kendte ikke detaljerne i Bekendtgørelsen, der trådte i kraft pr. 1. august 2017.  

Afvigelsen fra budgettet skyldes netop også afholdte omkostninger til arbejdet med 

gymnasiereformen. 

I december 2017 forventede vi et overskud på ca. en halv mio. kr. At overskuddet nu er 

godt 1 mio. kr. skyldes hovedsageligt følgende faktorer. Vi nåede ikke at få renoveret 

vores udendørs cykelparkering som planlagt. Desuden var omkostninger til servere i 

forbindelse med videoovervågning vurderet til at blive udgiftsført, men efterfølgende er 

de blevet aktiveret. Yderligere var indtægterne vurderet for lavt grundet ekstra salg af 
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computere samt manglende indregning af en ekstrabevilling til efteruddannelsesinitiati-

ver. 

 

Årsrapport, revisionsprotokollat og likviditetsbudget er vedlagt som bilag. 

Alt udleveres i papirudgave på mødet. 

 

Det indstilles at bestyrelsen godkender årsrapport og protokollat. 

 

Revisor gennemgik hovedpunkter i årsrapport og protokol.  

Der var ingen bemærkninger til årsrapporten. Fine hovednøgletal. Der var ingen kriti-

ske bemærkninger. I det hele taget er der fuld tilfredshed med regnskabspraksis. 

 

Bestyrelsen godkendte årsrapport og protokollat. 

Årsrapport, revisionsprotokollat samt stillingtagen til sidstnævnte blev underskrevet. 

 

 

5. Plan for renovering og vedligeholdelse. Bilag er vedlagt 

Visionen for arbejdet med skolens fysiske rammer er at sikre elever og ansatte tidssva-

rende og optimale forhold for undervisningens gennemførelse og således optimere un-

dervisnings- og arbejdsmiljø både hvad angår de fysisk-funktionelle og de æstetiske 

rammer. Skolens bygningsdele og tekniske anlæg vedligeholdes og fornys løbende med 

henblik på økonomisk rentabilitet (energi- og udgiftsbesparende foranstaltninger) og 

miljømæssig bæredygtighed (reduktion af energiforbrug og CO2).  

Initiativerne godkendes af ledelsen og indarbejdes i de årlige budgetter som vedtages af 

bestyrelsen i december. Status på arbejdet fremlægges hvert år i Bestyrelsen til udta-

lelse – normalt på mødet i marts måned. 

   

Det indstilles at bestyrelsen godkender visionen og at forbrugstallene fremover anføres 

per regnskabsår, samt tager planen til efterretning. 

 

TJ orienterede ud fra bilaget.  

JH konkluderede, at bestyrelsen kunne godkende visionen og brugstallene samt at an-

befalingerne i planen kunne vedtages. 

 

6. Intern evaluering af bestyrelsesarbejdet. Bilag vedlagt. 

JH orienterede. Resultaterne afspejler, at der har ikke været nogen store problemer eller 

tvister i bestyrelsen. Der har heller ikke været nogen afstemninger i perioden. 

 

JH konkluderede, at resultatet blev taget til efterretning. 

  

7. Nye studie- og ordensregler på Mulernes Legatskole – bilag vedlagt. 

 Jf. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192670, hvoraf det fremgår: 
Stk. 4. Institutionen fastsætter sine studie- og ordensregler efter høring af elevrådet og et eventuelt pædagogisk råd og på 

baggrund af mindst én behandling på et møde i institutionens bestyrelse. Institutionen offentliggør sine studie- og ordens-

regler på sin hjemmeside på en let tilgængelig måde. 
 Vedlagte udkast har været til høring i Pædagogisk Råd og i Elevrådet. 

Det indstilles, at Bestyrelsen godkender de nye regler, hvorefter de offentliggøres på 

hjemmesiden: https://mulerne-gym.dk/om-mulerne/ordensregler-og-div-planer/studie-og-ordensregler/  

  

 TJ orienterede om baggrunden for nye studie- og ordensregler. 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192670
https://mulerne-gym.dk/om-mulerne/ordensregler-og-div-planer/studie-og-ordensregler/


3 
 

Der var forslag om at ændre i ordvalget i Mulerindentiteten, så ordet ”Muligheder” æn-

dres til ”Potentiale” samt ordlyden i teksten: ”Som mulerelev har du en enestående mu-

lighed for at opnå dit fulde potentiale og afprøve dig selv under hensyntagen til helhe-

den. Vi vil meget gerne opleve netop det, du kan.” 

Ved lidt rokeringer på overskrifterne, vil alle forbogstaverne blive til ordet 

”TRAMPE”. Det skal symbolisere, at man som mulerelev f.eks. kan ”TRAMPE” sine 

egne stier.  

 

Bestyrelsen vedtog at ændre ordet mulighed med potentiale og en lille ændring af tek-

sten. Der kan senere arbejdes mere med, hvordan udtrykket ”trampe” kan anvendes. 

Bestyrelsen godkendte de nye studie- og ordensregler med ovenstående ændringer. 

 

8. Bestyrelsens vedtægter. Bilag vedlagt. 

 Jf. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142683. 

Vedtægterne blev hørt på sidste bestyrelsesmøde. 

Det indstilles, at Bestyrelsen godkender vedtægterne, hvorefter de offentliggøres på 

hjemmesiden: https://mulerne-gym.dk/om-mulerne/persongalleri/bestyrelsen/vedtaegter/   

 

 TJ orienterede. 

Bestyrelsen godkendte vedtægterne. 

 

9. Den nye bestyrelses sammensætning 

 Annemari Svendsen udpeget af SDU 

 Maria Brumvig udpeget af Odense Byråd:  

 https://www.paqle.dk/p/maria-brumvig/23938 og 
https://www.odense.dk/politik/odense-byraad/byraadets-medlemmer/ 

Charlotte Lyhne udpeget af Odense Kommunes Skoleforvaltning  

Morten Hammerich udpeget af HORESTA 

Hans Luunbjerg udpeget ved selvsupplering 

Henrik N. Jørgensen udpeget ved selvsupplering 

Medarbejderrepræsentanter: Krister Hansen (tillidsrepræsentant) og Christina Lissette 

Nielsen. 

Elevrepræsentanter: Sofie Heide Bruun og Mia Lund 

 

TJ orienterede om, at der i Odense Byråd er sket nogle omrokeringer, så det i stedet for 

Maria Brumvig bliver Claus Skjoldborg Larsen, der skal repræsentere Odense Byråd i 

bestyrelsen. 

Mia Lund har fået et legat på en international skole i Swaziland og udtræder derfor af 

bestyrelsen. På næste møde i maj deltager udover de to nuværende elevrepræsentanter 

også nyudnævnt elevrådsformand Sergei Poopeiko. Efter sommerferien vil elevrådet 

vælge en ny elevrepræsentant til bestyrelsen i stedet for Mia. 

 

10. Evt. – herunder udprintning og underskrift på referat af dagens møde! 

Referater udskrives og underskrives senere. 

JH orienterede om, at der er mulighed for at deltage i kurser for nye bestyrelsesmed-

lemmer.  

TJ takkede mange gange afgående bestyrelsesmedlem Lene Nygaard samt de to lærer-

repræsentanter Hanne-Grete og Bjarne for indsatsen og overrakte hver to flasker muler-

vin.  
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11. De næste møder 

     Torsdag den 24. maj kl. 16.00 (konstituerende møde i den nye bestyrelse) 

Torsdag den 27. september kl. 7.30 – ca. 23 i forbindelse med studietur til København 

Onsdag den 12. december kl. 16.00 

 

 

Mødet sluttede kl. 17.36  

 

 
____________________ ____________________ ____________________ ____________________ 

Jørn Hansen  Lene Nygaard  Morten Hammerich Anne Skau Styrishave 

(formand)   (næstformand) 

 

 

 

 

____________________ ____________________ ____________________ ____________________ 

Benthe Vestergaard Hans Luunbjerg  Bjarne Porsmose Hanne-Grete Lund 

   (uden stemmeret) 

 

 

 

______________ ____________________ ____________________  

Sofie Heide Bruun 3.z Mia Lund 1c  Torben Jakobsen   

 (uden stemmeret)  (rektor) 


