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NR

Dagsorden

Beslutning

1

Endelig godkendelse og underskrift af
referat af møde 4. december 2012

Referatet af d. 4/12 2012 blev godkendt og underskrevet.

- vedlagt som bilag 1
2

Protokollater eller andre meddelelser
fra revisionen


3



4

der er ikke indkommet protokollater eller andet fra revisionen udover regnskabsprotokollatet

Årsregnskab 2012


Årsrapport 2012 vedlagt som bilag
2
Revisionsprotokollat vedlagt som
bilag 3

Mundtlig orientering om OG's byggeprojekt
v/ Henning

5

Orientering om indgåelse af overenskomst for gymnasielærere 2013


	
  

Intet

brev fra Moderniseringsstyrelsen
og Ministeriet for børn og unge til
bestyrelsen er vedlagt som bilag 4

Revisor Søren Jensen gennemgik årsrapport og
revisionsprotokollat. Han udtrykte stor ros til
økonomiforvaltningen på OG, og konkluderede,
at OG er en meget velforvaltet gymnasieskole.
Revisor understregede endvidere vigtigheden af
det positive resultat, set i lyset af byggeriet.
Bestyrelsen underskrev årsrapport og revisionsprotokollat.
Henning orienterede om, at der nu afholdes
bygherremøder hver 14. dag med entreprenøren og arkitekten. Samarbejdet foregår i en
særdeles positiv ånd.
Henning orienterede om OK13. OK betyder en
øget lønudgift på OG på ca. 1,8 mio. Hvordan
denne merudgift håndteres således at den ikke
påvirker skolens bundlinje, vil blive genstand for
drøftelser med lærerne.
Implementeringen af den nye arbejdstidsaftale
påbegyndes allerede nu, men må nødvendigvis
strække sig over hele næste skoleår, således at
vi sikrer en proces, hvor ledelse og medarbejdere i en positiv og åben dialog drøfter, hvordan vi
sikrer at OG fortsat er en god skole og en god
arbejdsplads.
Bestyrelsen bakkede op om denne linje.

	
  

6

Orientering om ansøgertal til OG 2013
v/ Henning

7

Eventuelt

Referent:
Ole Pinholt

	
  

Ole orienterede om søgetallet som i år er 320 –
stort set det samme som sidste år.
OG er fortsat det gymnasium i Gentofte der har
flest ansøgere fra Gentofte kommune, men som
noget nyt, har OG i år også fået en del ansøgere
fra Lyngby-Taarbæk og Rudersdal.
For ikke at undergrave dette nye optageområde
gav bestyrelsen rektor tilladelse til evt. at oprette 10 nye 1.g–klasser.
Intet

