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Referat af møde i bestyrelsen

Tirsdag den 13. september 2022 kl. 13.00 - 15.00

Valby Kulturhus

Deltagere: Martin Vinæs Larsen (formand), Kåre Landgren, Henriette Holmegaard,
Navina Østergaard, Rasmus KjærSlot, Flemming Thomsen,Lisbeth Gerts Konge, Mika

Hahnefeldt Seisay, Robert Costel Roman, NynneAfzelius (rektor) samt NoomiRing(ref.)
Afbud: Mette Hjort-Madsen, Anna Leth Clante, Khaterah Parwani, Sidsel Buhr Jeppesen

1. Meddelelserfra skolensledelsetil orientering v. Nynne Afzelius
a. Opstart af nyt skoleår:

Opstarten af det nye skoleår har været god. Vi har optaget 99 HF-elever, fordelt i tre klasser
og 350 STX-elever fordelt i 10 klasser. Vi har i opstarten haft et megetlille frafald og ligger
nu på 92 HF-elever og 294 STX-elever. Ved tælledagenskal elevtallet i gennemsnit være 28

pr. klasse.
Vi er spændt på hvordan optagetbliver til næste skoleår når vi efter de nye optageregler
forventer ikke at måtte optage med overbelægning.
Vedafslutningen af sidste skoleår harvi haft 8 afgangselever, som bevidst harvalgt ikke at
færdiggøre deres eksamen. Derer tale om elever der kunnefå en fornuftig

studentereksamen, men som ønskeret højere gennemsnit og derfor dropperudforat
færdiggøre på HF enkeltfag. Det er en ærgerlig tendens som vi prøver at forebygge. Vi har
ligeledes mistet 12 1.g elever i skoleåret 21/22 til Nørrebro Gymnasium som udbyder2-
årigt studenterkursus.

b. Status på indsatser vedr. vedligehold og ombygning:
Arbejdet med nedrivning af pergolaen skulle have været igangsatfor 3 uger siden,
men grundet mangelpå elektriker er det først startet onsdag i uge 37.
Facaderenoveringen er som aftalt sat i bero og vi udskifter i stedet vinduerne
løbende.Vi er i øjeblikket i gang med atindhentetilbud på udarbejdelse af
udbudsmateriale på dette.

2. Meddelelserfra elevrådettil orientering v. Robert og Mika
Elevrådet har afholdt et enkelt møde i dette skoleår. Der har været mangeting oppe at
vende.Bl.a. et ønske om at få mere feedback og også at kunnegive lærernedet. Der
arbejdes videre på dette i lærergruppen. Fremadrettet vil der desudenblive givet to
standpunktskarakterer og en årskarakteri alle afslutter fag fremfor kun en
standpunktskarakter og en årskarakter.
Elevernevil tale med Serkan i kantinen om mulighedenfor at kunne købekaffe i sin
egen kopfor at mindske forbruget af papkrus.

3. Økonomi rapporteringpr.31. juli 2022 til orientering v. Nynne Afzelius
Grundetafbudfra Sidsel orienterer Nynne om økonomien.
Vi forventer fortsat at komme ud medet underskudfor regnskabsåret 2022, som følge af
de ekstraordinære omkostningertil ombygning og vedligeholdelse, som vi besluttede på
seneste bestyrelsesmøde. Hertil kommerdestigendeelpriser, som vi alle er ramtaf. Vi
er løbende i gang meden proces,hvor vi igen gennemgårårets budget, for at tilpasse det
således at vi kan minimere underskuddet, uden det går ud overkvaliteten i

undervisningen.
Bestyrelsen takker for orienteringen og den nye mådeat præsenterer materialetpå.



4. Endelig vedtagelse afhandleplan for skoleåret 22/23 til beslutning v. Nynne
Afzelius

Bestyrelsen vedtager den endelige handleplan med de ændringerderer indarbejdet.
Lisbeth spørgerindtil tankerne bag handleplanens punkt 5 omkring styrkelse af
organisation og administration. Nynnefortæller, at det er et punkt som hunhartilføjet
fordi KG genereltsetvil blive styrket ved at gennemarbejde organisationsstrukturen og
de administrative procedurer.

5. Samarbejde med AJAX Københavntil orientering v. Nynne Afzelius
Projektet omkringeliteidræt i AKS er bygget op omkring tre organisationer som hver
især har nogle roller i projektet og dertilhørende midler. I forbindelse med en

økonomiopfølgning på dendelderligger i KG regi er vi blevet opmærksommepå,at der
er sket et skred i opgavefordelingen mellem de tre organisationer. Det ser derfor ud
som omatvi vil gå ud af året med en budgetoverskridelse på projektet.
Vi vil meget gerne fortsætte samarbejdet med AJAX København omkringeliteidræt, og
Martin og Nynneharderfor taget kontakt til STUK og bedt om rådgivning for
fremadrettet at kunne sikre en lovlig konstruktion i projektet og klarhed over opgaver
og midler. '
Bestyrelsen takker for orienteringen og beder om,at de på bestyrelsesmødet i december
ligeledes får en orientering og en gennemgang af regnskabetfor AKS.

6. Vedtægtertil underskrift fra juni 2022
Vedtægterneer underskrevet.

7. Referattil underskrift fra mødet den 8. juni 2022
Referatet er godkendt og underskrevet.

8. Eventuelt
Martin fortæller at han desværre er fraværendefra bestyrelsesarbejdet i en tre
månedersperiodei foråret. Konkret betyderdet, at han ikke ertil stede ved
bestyrelsesmødet i marts 2023. Rasmusvil være stedfortræderi perioden.
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