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Odense den 15.4.2020 

 

Referat af virtuelt møde i bestyrelsen den 15. april 2020 
 

Til stede var: Hans Luunbjerg (HL), Morten Hammerich (MH), Charlotte Lyhne (CL), Henrik N. Jørgensen 

(HJ), Nisrin Adel Hamad (NH), Claus Skjoldborg Larsen (CS), Christina Lissette Nielsen (CN), Torben Ja-

kobsen (TJ), Ibrahim Fadi El-Hassan 3k (IF), Johan Posselt Mikkelsen (JM), Mette Käehne (MK) (øko-

nomi), Mads Ryttov (MR) vikar for Krister og Ulla Haue-Pedersen (UP) (referent). 

 

Afbud: Krister Hansen (KH) 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde – elektronisk 

 Referatet blev godkendt og alle tilkendegav, at de vil underskrive referatet. Dette gøres 

fysisk på næste møde. 

 

2. Siden sidst – bl.a. om personaletilpasninger fra 1.8., evaluering af brobygning for 

8. klasse m.m. 

 Meddelelser fra rektor.  

 TJ orienterede ud fra det tilsendte bilag vedr. Meddelelser til bestyrelsen. 

 

HJ udtrykte stor begejstring for de mange aktiviteter, der sker på skolen og gav stor tak 

til TJ for en flot afrapportering.  

   

3 300 års jubilæum 

Se bl.a. vedlagte indbydelse til reception/fernisering den 4.9.2020 

Se https://mulerne-gym.dk/jubilaeum/ - som forventes i luften fra den 21.3.2020! 

TJ orienterede ud fra det tilsendte bilag vedr. 300 års jubilæum og fernisering, som fin-

der sted d. 4. september. TJ håber, at Bestyrelsen vil deltage.  

Den 18. september vil der være fest for tidligere elever og samtidig årsfest for nuvæ-

rende elever.  

Vi arbejder også med at få besøg af kendte tidligere Muler elever.  

  

4 Cornana - status på situationen på ML og evt. nødvendige beslutninger. 

 Se https://mulerne-gym.dk/corona/ 

 TJ orienterede om situationen på ML. 

Vi er en del af den gradvise åbning idet, at 3g og 2hf gradvist kan begynde med under-

visning på skolen, hvor det giver mening. På mandag kommer de første hold. Der er 

stillet op i Salen og i klasserne og der er lavet markeringer, hvor eleverne skal sidde, så 

der er to meters afstand. 

Det er generelt gået rigtig godt med den virtuelle undervisning. Det har ikke kun været 

nødundervisning. På ML har der mere været opfattelsen af, at eleverne har haft for me-

get at lave.  

Elevrådet har foretaget en evaluering af den virtuelle undervisning, som er mundet ud i 

10 anbefalinger til lærerne og Ledelsen. Det er flot arbejde. 

mailto:mail@mulerne-gym.dk
http://www.mulerne-gym.dk/
https://mulerne-gym.dk/jubilaeum/
https://mulerne-gym.dk/corona/


2 
 

 

IF: Spørgsmål vedr. sygdom. Hvis der er sygdom i familien, så skal eleverne ikke møde 

ind. 

 

 

5. Elevtal. Bilag er vedlagt 

UP orienterede kort om udviklingen i tallene. Der er pt. kun 15 elever færre i år end 

sidste år, men to klasser mindre. I forhold til frafaldet, så er index pt. 97,8 mod 96,4 på 

samme tid sidste år. 

  

6. Årsrapport 2019 

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

 Godkendelse og underskrivelse af årsrapport – elektronisk. 

 Underskrivelse af revisionsprotokol. 

Året ender med et underskud på 93.363 kr., dvs. tæt på det budgetterede nulresultat. Det 

bygger dog på store afvigelser i indtægter og udgifter i løbet af året i forhold i budget-

tet. Vi fik en klasse mindre i stx end forventet og dermed færre indtægter. Samtidigt 

kunne vi i foråret 2019 se, at vi ville få en stigning i udgifter til undervisningens gen-

nemførelse pga. øgede udgifter til vikarer grundet langtidssygemeldinger og barsel. 

I efteråret gennemførte vi generelle besparelser på driften, især på bygningsdrift og 

stram kursusadministration. 

Desuden foretog vi holdtilpasninger, som medførte lavere udgifter til undervisningens 

gennemførelse. Endvidere var der et mindre elevfrafald på 2. og 3. årgang end forventet 

på tælledagen i september 2019. Endelig har vi omlagt vores lån i RD til 1% med kurs 

99,44, hvilket allerede i 2019 gav en driftsbesparelse på 74.300 kr.  

Årsrapport og revisionsprotokollat er vedlagt som bilag. 

 

Det indstilles at bestyrelsen godkender årsrapport og underskriver revisionsprotokollat. 

 

Revisor gennemgik hovedpunkter i årsrapport 2019 og protokol ud fra en PP (vedlæg-

ges).  

Der var ingen bemærkninger til årsrapporten. Ledelsesberetningen er nuanceret. For-

nuftige nøgletal.  

Regnskabet er påvirket af det fald, der har været af elever, men skolen har foretaget en 

tilpasning af udgifterne, som vil få effekt i næste regnskabsår. Omkostningseffektiv 

drift, særligt på bygningsdriften. Skolen har sikret sig råderum i forhold til likviditet. 

I det hele taget er der fuld tilfredshed med regnskabspraksis. Generel stabil skole og ro-

bust administration. 

Der er ingen væsentlige eller kritiske bemærkninger i dette års revisionsprotokol 

 

Skolen er i gang med at lave en Finansiel strategi, der umiddelbart ser fornuftigt ud. 

Den Finansielle strategi kommer på som punkt på bestyrelsesmødet i maj.  

 

Revisor anbefalede, at Bestyrelsen bør sætte kryds i ingen bemærkninger i tjeklisten. 

 

Revisor sender link til elektronisk underskrift til bestyrelsens medlemmer, som under-

skriver med NemID. 

 

PP vedlagt referatet.  

Likviditetsbudgettet er vedlagt referatet. 
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HL gav stor cadeau til ledelsen og økonomiafdelingen for et godt arbejde med at styre 

skolens økonomi. 

 

Bestyrelsen godkendte årsrapport og protokollat. 

Årsrapport, revisionsprotokollat samt stillingtagen til sidstnævnte bliver underskrevet 

elektronisk via tilsendt link. 

 

7. 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 tager rapporten til efterretning og godkender visionen. 

 

TJ orienterede ud fra bilaget vedr. Fysiske rammer på ML.  

TJ pointerede, at vi i nedlukningsperioden fortsat har betalt for rengøring og tilskud til 

kantinen, for at holde hjulene i gang. 

Vi inddrager både AMO, Miljøråd og Elevrådet i arbejdet med renovering og vedlige-

holdelse af skolen. Der er fokus på grøn omstilling og vi har bl.a. lige modtaget det 

Grønne Flag. 

  

HL konkluderede, at bestyrelsen tog rapporten til efterretning og godkendte visionen. 

 

8. Justering af skolens vedtægter – se bilag 

 

TJ orienterede ud fra bilaget.  

Børne- og Undervisningsministeriet har tjekket vores vedtægter og påpeget nogle fejl 

og mangler, der skulle rettes. Ændringerne er markeret med rødt i bilaget.  

 

Bestyrelsen godkendte justeringen af skolens vedtægter og bestyrelsen underskriver de 

ændrede vedtægter på næste bestyrelsesmøde i maj.  

 

9. Evt. 

 Intet til evt.  

 

10. De næste møder 

Onsdag den 27. maj kl. 16.00 hos Morten på Fazer med efterfølgende spisning – om 

muligt! 

Mandag den 28. september kl. 16.00 

Tirsdag den 8. december kl. 16.00 

 

 

Møde slut kl. 17.20. 
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_____________________ 

Hans Luunbjerg 

Formand 

 

_____________________ _____________________ _____________________ 

Charlotte Lyhne   Morten Hammerich           Nisrin Adel Hamad   

Næstformand                

 

_____________________ _____________________  _____________________ 

Henrik N. Jørgensen        Krister Hansen   Christina Lissette Nielsen 

          (uden stemmeret) 

 

_____________________ _____________________  _____________________ 

Ibrahim Fadi El-Hassan                Johan Posselt Mikkelsen        Claus Skjoldborg Larsen 

      (uden stemmeret) 

 

 

_____________________ 

Torben Jakobsen 

Rektor 
 

 
 


