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Ole Zinck 

Erik Flyvholm, Lemvig Kommune afbud 

Michael Böss, Aarhus Universitet 

Inger Toft Stranddorf, HK 

Mie Nordlyng, Christinelystskolen 

Louise Warming, medarbejderrepræsentant 

Stefan Agger, medarbejderrepræsentant afbud 

Maria Rytz Rasmussen, elevrepræsentant 

Karoline Lousdal, elevrepræsentant afbud 

 
Lemvig Gymnasium, den 22. marts 2022 

 
Bo Larsen og Christina Bojesen samt revisor Richard Hansen deltager i mødet. 
 

Referat  

1) Årsrapport 2021. 
Årsrapporten fremlægges af revisor Richard Hansen (Bilag 1 - årsrapport, 
revisionsprotokollat, bestyrelsestjekliste) 
- Årsrapport godkendt og underskrevet 

 
2) Udpegning af medarbejder til indberetning af årsrapport. 

Bestyrelsen skal bemyndige en person til på bestyrelsens vegne at signere den elektroniske 
indberetning digitalt. 

- Jette Nicolaisen udpeget 
 

3) Regnskabsinstruks. Bilag 2. 
Fremlagt af Richard Hansen - godkendt  
 

4) Godkendelse af referat af mødet den 14/12 2021. 
Referatet godkendt 
 

5) Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne (herunder elever og lærere).  
Michael Böss: Glæder sig over, at han er blevet genudpeget af Aarhus Universitet til Lemvig 
Gymnasiums bestyrelse. Som formand for Balance Danmark glæder han sig meget over 
udspillet om og vedtagelsen af udflytning af uddannelsespladser.  
Mie Nordlyng: Modtagelsen af ukrainske flygtningebørn er det, der fylder hos dem - der kan 
være elever, der også skal være en del af vores 10. klassestilbud. Vi afventer henvendelse fra 
kommunen og må løse opgaven i fællesskab. Grundskolen i Lemvig Kommunen skal deltage i 
et treårigt forløb, der hedder ”Klimateknologi og (w)os” - der er planer om at søge midler til 
et Makerspace som måske også kan blive interessant for gymnasiet.  
Maria Rytz: Der skal flere medlemmer i elevrådet - nu handler det om det kommende år og 
nogle nye tiltag fx omkring morgensamling.  
Louise Warming: Lærerne har haft meget at se til i forbindelse med terminsprøver og 
projektopgaver mm. Der har været uklarhed om reglerne for sygedagpengerefusion, hvilket 
der er rettet op på. 
 

6) Præsentation af nyt medlem i bestyrelsen (Inger Toft Stranddorf, HK) 
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Sektorformand i HK privat Midtvest - Inger Toft Stranddorf fortalte om sit virke. Vi byder 
Inger velkommen.  
 

7) Årets gang på Lemvig Gymnasium. 
Den nye aftale om elevfordeling: Torsdag 24/3 får vi besøg af BUVM’s rejsehold, der skal 
besøge de vestjyske gymnasier. Aftalen skal sørge for at fordele eleverne mere - særlig i de 
store byer. Lemvig ligger i en såkaldt ”afstandszone”. BUVM får opgaven med at fastlægge 
kapaciteten, så det kan blive muligt at flytte rundt på eleverne. Regionerne har indtil nu stået 
for fordelingen, men uden at det har ført til en nævneværdig fordeling af elever i vores 
område, hvilket nu skal ske for at imødegå de demografiske udfordringer i mange 
provinsbyer i årene fremover. 
Bestyrelsen blev orienteret om bestyrelsesformanden og rektors fornyede henvendelse til 
Folketinget Børne. Og Undervisningsudvalg om grund- og udkantstilskuddene. En kamp, vi 
har kæmpet i mange år, og som vi skal fortsætte med at arbejde med. Politisk har man aflyst 
det ”store” taxametereftersyn, men ser nu blandt andet på udligning af forskelle på takster 
mellem gymnasiale uddannelser og udkantstilskud. 
Vi glæder os over at vi er ude over corona - alt er ved at være tilbage til normalen og der er 
gang i det sociale liv igen.  
De nye forslag om begrænsning af unges ret til at købe alkohol får sikkert også betydning for 
vores fester på gymnasiet. 
ETU er gennemført og er drøftet med lærerne på vores pædagogiske døgn til Middelfart i 
januar. Ud fra undersøgelsen vil vi forsøge at arbejde mere på klasseniveau fremover.  
Første år med 10. klasse er snart gået. Vi har haft besøg af Lemvig Kommune, der fører tilsyn, 
og vi ser frem til at modtage deres tilsynsrapport.  
Ansøgning til ministeriet om at få udlagt et udbud af landbrugsuddannelsen fra 
Herningsholm: Ansøgningen er blevet afvist pga. høringssvar fra de omkringliggende 
landbrugsuddannelser. Det drøftes om Lemvig Gymnasium selv skal ansøge om at opnå 
udbudsretten, hvilket bestyrelsen er skeptiske over for i udgangspunktet. Et udbud skal 
under alle omstændigheder støttes af en større erhvervsskole. Rektor bemyndiges til at 
undersøge mulighederne for at søge udbudsretten og vil give tilbagemelding til bestyrelsen 
på et senere bestyrelsesmøde. 
Tre lærere skal sendes på en projektlederuddannelse i samarbejde med Struer 
Statsgymnasium og VIA University College.  
 

8) Ansøgertal – herunder budgetmæssige konsekvenser. Orientering v/Bo. 
Der er 72 ansøgere til STX, 35 til HHX (heraf tre, der skal til optagelsesprøve), 9 til EUD/EUX 
og 32 10. klasse. Bestyrelsen vil ikke acceptere at der oprette to hele klasser af hensyn til den 
økonomiske situation for skolen. Der kan muligvis findes en løsning hvor en klasse deles i 
udvalgte fag. Rektor går videre med undersøgelse af hvordan mulighederne er i forhold til 
klasse- og holdoprettelse. 
 

9) Gennemgang af arbejdstidsaftalen. 
Rektor gennemgik arbejdstidsaftalen. Der er aftalt et gennemsyn af aftalen med lærerne i 
dette forår og evt. forhandling om en ny aftale. 
 

10) Regnskab for Lemvig Gymnasiums Venner. Bilag 3. 
Rektor orienterer om regnskabet, der i år giver overskud på grund af aflyst gallafest og en 
ekstraordinær engangsindtægt. 
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11) Evt. 
Næstformand og rektor sagde tak til Ole Zinck for otte år som formand for Lemvig 
Gymnasiums bestyrelse. Det har været otte begivenhedsrige år, hvor Ole Zinck har ledet 
bestyrelsens samarbejde myndigt og med den fornødne ro og overblik. Overrækkelse af kurv 
til den afgående formand, og der blev givet pæne ord med på vejen til Lemvig Gymnasiums 
bestyrelse. Næstformand og rektor takkede for samarbejdet i de forgangne år. 
 
 
 

 
Referent: 
Vicerektor  
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