Referat af bestyrelsesmøde på Ordrup Gymnasium d. 26. marts 2008 kl. 17 –
18.30.
Til stede: Johan Schrøder, Bettina Christiansen, , Michael Lange, Sara 3b, Gustav 3q, Kurt Nielsen, Dorte Hosbond, Henning Thomsen og Ole Pinholt
Fraværende: Steen Mogensen, Viggo Tvergaard og Kjeld Mazanti Sørensen

NR.
1

DAGSORDEN
Endelig godkendelse og underskrift af referat

BESLUTNINGER
Referatet blev godkendt og underskrevet.

Ø referatet vedlægges
2

Protokollater eller andre meddelelser fra revisionen

Se pkt. 3.

Ø se pkt. 3
3

Årsregnskab 2007
Ø Årsrapport og revisionsprotokollat vedlægges
Revisor Søren Jensen har ikke
mulighed for at deltage i mødet,
men har gennemgået årsregnskabet på forhånd med formandsskabet.

4

Budgetrevision marts 2008
Som følge afden nye finanslov,
mm. er det blevet nødvendigt at
foretage en mindre justering af
budget 2008.
Ø Budgetrevision marts 2008
vedlægges

Henning knyttede nogle kommentarer til årsrapporten. Michael roste resultatet og selve rapporten
– en ros som hele bestyrelsen sluttede sig til. Johan tilføjede, at revisor havde udtrykt meget stor
tilfredshed. Han havde sagt, at han havde fundet
tingene på OG i forbilledlig orden.
Der var ingen kritiske kommentarer til årsrapporten, som blev godkendt og underskrevet.

Henning kommenterede budgetrevisionen – som
var nødvendiggjort af besparelserne i den nye finanslov. Forslaget gik på at håndtere besparelsen
ved dels at spare på driften, dels at nedskrive det
forventede overskud.
Michael spurgte, om der i budgettet var plads til et
evt. mindre elevfrafald, hvilket Dorte bekræftede.
Der var enighed om, at den løbende opfølgning
fortsat sker i forhold til det oprindeligt godkendte
budget, og at den godkendte nedjustering i det
forventede resultat således bliver en del af en
budgetforklaringen.
Budgetrevisionen blev vedtaget.

2

5

Status på "Oversigt over særlige
ledelsesopgaver 2007-08"

Oversigten blev taget til efterretning.

Ø oversigten vedlægges
6

Spørgsmål og kommentarer til
skriftlig information

Henning uddybede punktet om Team-Danmark.
Forvaltningen i Gentofte kommune har indstillet, at
både Øregaard og OG bliver Team-Danmarkskoler.

7

Evt.

Johan orienterde kort om UVM's skrivelse om administrative fællesskaber. Der var enighed om de
mange negative aspekter ved forslaget.
Michael understregede, at det var vigtigt, at Bestyrelsesforeningen gik meget aktivt ind i sagen.

Mødet sluttede kl. 18.30
Referat d. 27/3 2008
Ole

