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Referat af (virtuelt) CG-bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. marts 2021 

 

Til stede: Niels Ploug, Troels Vang Andersen, Katja Munch Thorsen, Eik Andreasen, Kirsten 

Andersen, Grethe Bertelsen, Benjamin Bilde Boelsmand, Kim Stenholm Paulsen, Mathilde Lenskjold 

3.x. samt under pkt. 3 regnskabschef Hanne Funch Linnet og revisor Ulrik Vassing. Afbud fra Alma 

Glyholt 2.a.  

 

Referent: Birthe Tandrup 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordenen blev godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde samt fra virtuelt møde om låneomlægning 

Referatet blev godkendt og bliver underskrevet på et senere tidspunkt ifm. fysisk møde 

 

3. Meddelelser 

Se bilag 1 (efter referatet) 

 

Troels supplerede ang. elevoptag at der generelt er en del færre ansøgere i hovedstaden end sidste år 

(hvor ansøgertallet dog var uforklarligt højt). Tilbagegangen er generel, også for CG, som stadig er 

overansøgt, idet 2 klasser må sendes videre; det er ikke indtrykket at interessen for CG er dalende. Et 

antal forklaringer foreslås: Ansøgerne er velorienterede og tør ikke satse på en usikker 1. prioritet 

afstandsmæssigt, der var færre gæster til besøgsaften og besøgsdage, elever tager på efterskole, 

muligvis endnu et år, eller tager 10. klasse efter et corona-præget skoleår  

 

Ang. corona: genåbningssituationen byder på konstante, arbejdskrævende foranstaltninger med kort 

varsel (fx at opstille eget testcenter). 

 

 

4. Godkendelse af årsrapport og protokollat samt formandens og bestyrelsens stillingtagen til evt. 

kritiske bemærkninger i protokollat og til listen over CG’s ejere og til bestyrelsestjeklisten. 

Desuden bemyndigelse af rektor til at indsende regnskabsberetningen til ministeriet (CG’s 

revisor deltager sammen med CG’s regnskabschef under dette punkt; beslutningspunkt) 

 

Revisor Ulrik Vassing gennemgik årsrapport og protokollat: Regnskabsmaterialet har en høj kvalitet 

– ros til regnskabschefen for fin udførelse og samarbejde. Revisor har ingen forbehold og giver 

dermed både årsrapport og protokollat en blank påtegning.   
Bestyrelsen godkendte årsrapport og protokollat, som underskrives via en proces med elektronisk 

underskrivning initieret af EY. Deadline for underskrift er 9.4.  

Bestyrelsen er orienteret om en lille, kritisk bemærkning i protokollatet om overskridelse af 

klasseloftet på 3 elever i 1.g. Dette er en konsekvens af corona der betød at ingen elever kunne tage til 

udlandet/efterskole, samt at næsten ingen elever dumpede til optagelsesprøver.  
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Bestyrelsen accepterede bilaget om CG’s ejere og bestyrelsestjeklisten (dog rettes til Katja Munch 

Thorsen) og gav rektor bemyndigelse til på bestyrelsens vegne at indsende regnskabsindberetningen 

digitalt til ministeriet. 

 

CG har været i dialog med revisor om ønsket om og muligheden for at hensætte overskuddet fra 2020 

på knap 600.000 kr., men dette kan ikke lade sig gøre fordi det ikke kan indberettes elektronisk. 

Regnskabsmæssigt er eneste mulighed overskud det ene år og at budgettere med underskud det næste. 

CG ønsker ikke flere år i træk at have negativt resultat og dermed risikere at komme under tilsyn. 

 

5. Regnskab 2020 (orienteringspunkt) 

Årsresultatet for 2020 er et overskud på 560.000 kr., dvs. ½ mio. kr. mere end estimeret. 

Hovedgrundene er større indtægter, især fordi der er flere elever end budgetteret med (der er 27,9 

elever i snit i klasserne), 2 ekstra i pædagogikum, reformefteruddannelsestilskud, færre udgifter til 

skemalægning, besparelser på IT, færre personaleomkostninger pga. corona-situationen (færre 

ekskursioner, rejser, eksaminer mv.). Finansielle poster ligger med et merforbrug på ½ mio. kr., 

hvilket skyldes ændrede investeringer og låneomlægninger. CG står nu meget sikkert låneteknisk set. 

I 2020 er der givet 200.000 kr. ekstra til undervisningsmidler, coronatillæg på 400.000 kr. til ansatte, 

lidt ekstra midler til bygninger (fx 50’er-gang), udstyr til virtuelle arrangementer, ny kaffemaskine og 

betalt feriepengeforpligtelse (pensionsbidrag).  

 

6. Overvejelser omkring ændringer i CG’s budget pga. at Finansloven endte med at øge 

taxameterydelsen til gymnasierne i 2021-24 (beslutningspunkt) 

Der stilles forslag til bestyrelsen om at bruge 1,1 mio. kr. til et fordybelsesprojekt for lærerne  

(knap en arbejdsuge pr. lærer). Midlerne kan bruges til en lille faggruppetur eller til egen fordybelse, 

og andre personalegrupper kan også planlægge fordybelsestur.  

Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget og fandt det meningsfuldt, og EA kvitterede for tilslutningen. 

 

7. Status for 3 af CG’s indsatsområder (orienteringspunkter) 

a. Faglighed og motivation 

BB: dejligt at se forbedring og fremgang. Måske skal det være opmærksomhedspunkt endnu 

et år, også pga. corona, derefter slippes fokus evt. 

b. Digital dannelse og digitale kompetencer 

NP: god plan 

KA: vigtigt at justere løbende og tilføje nye punkter 

KMT: en studerende har udviklet en app som måske kan bruges; formidler information 

herom 

c. Trivsel og Covid-19 

d. Elevtrivselsrapport(er) 

Uddybes til temadagen. Fokus på genopvækning af CG-kulturen efter coronaperiode. Bevare 

fokus på elevfølelsen af pres. BB foreslog et fokus på støtte hjemmefra, og bestyrelsen 

tilsluttede sig ønsket. 

 

8. Evt. 

Den planlagte bestyrelsestemadag 3.5. udskydes evt. til det er muligt at afholde et fysisk møde.   
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Referatet er godkendt af nedenstående bestyrelsesmedlemmer: 

 

Dato  Navn Underskrift 

 Niels Ploug  

 Katja Munch Thorsen  

 Grethe Bertelsen  

 Kim Stenholm Paulsen  

 Benjamin Bilde Boelsmand  

 Kirsten Andersen  

 Eik Andreasen  

 Mathilde Lenskjold 3.x   

 Alma Glyholdt 2.a  

 

bt, marts 2021 
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Bilag 1, Meddelelser fra rektor 

 Orienteringsaften og besøgsdage: CG afviklede pga. corona’en lige som andre gymnasier 

orienteringsaftenen virtuelt med hjælp fra et firma, som stod for det tekniske. Arrangementet bestod af 

livestreaming fra fællesarrangementet (rektortale, elevtaler) suppleret af små film fra CG’s hverdag. I 

sidste del af arrangementet var der mulighed for at gå ud i et antal ”rum”, hvor elever og lærere fra CG 

fortalte om bestemte fag og studieretninger. I denne del kunne de besøgende selv via chat stille 

spørgsmål. Der var væsentlig færre deltagere end ved en normal orienteringsaften. I forlængelse af 

orienteringsaftenen afholdt CG et antal virtuelle besøgsdage, hvor elever udefra kunne tilmelde sig til at 

deltage i en halvanden times seance, hvor en CG-elev fra hver af årgangene sammen med 

rektor/vicerektor fortalte om CG og svarede på spørgsmål fra de op til 25 deltagende besøgselever. 

Besøgsdagene var også mindre besøgt end de sædvanlige fysiske besøgsdage, hvor vi har omkring 500 

besøgende over en måned. 

 Elevoptag: I skrivende stund er tilmeldingen til 1.g lige stoppet, og vi er på vej til at have et overblik over 

antallet af ansøgere ”renset” for elever, som har søgt ”dobbelt” ind på to gymnasier, og med en 

vurdering af hvilke elever, der skal dokumentere deres bopæl yderligere. Vi er også ved at opgøre, hvor 

mange af ansøgerne, der allerede nu skønnes at skulle til optagelsesprøve.  Der er pt 355 ansøgere, men 

vi skønner, at når listen er gennemgået, vil der snarere være 325 elever, som har søgt CG på deres 1. 

prioritet. Tallet er lavere end de senere års ansøgertal. Omvendt er der omkring 55 ansøgere, som CG 

ikke har kapacitet til at optage, og som derfor skal henvises til et andet gymnasium. Ansøgerne kommer 

igen i år fra et meget lille område tæt ved skolen. For hele Region H. ser ansøgertallene noget lavere ud 

end sidste år.  

 

 Aflysning af studierejser i april: I starten af uge 9 indkaldte vi alle 2.g klasser til et møde med deres 

studierejselærere med det formål at meddele eleverne, at vi aflyser studierejserne, som skulle afvikles 

den 12.-16. april på forskellige destinationer i Danmark. På nuværende tidspunkt virker det helt 

urealistisk, at 2.g eleverne, som ikke i nærmeste fremtid må mødes på CG, skulle kunne tage i bus eller 

tog ud i Danmark og overnatte på flersengsrum på vandrehjem eller lign. En del klassers betaling af 

udgifter til turen var lige ved at blive bindende og derved tabsgivende for eleverne, hvis vi ikke aflyste. 

Rejselærerne afholder i løbet af foråret et temaforløb på en uge for 2.g klasserne, som erstatning for 

studietur og efterfølgende flerfagligt projekt. Samtidig overvejes det at tilbyde eleverne en tredages 

studierejse i efteråret som erstatning for rejsen. 

 

 Mindre ombygningsprojekter: Under skolelukningen har vi benyttet lejligheden til at afvikle nogle 

mindre projekter på skolen: På 50’ergangen på Fabrikkens 1. etage er dørene udskiftet med glasdøre, så 

der kan komme dagslys ind på gangen. Samtidig har vi skiftet gulvbelægning på gangen og sproglærerne 

har forestået et udsmykningsprojekt på gangen og i 50’er-gangens klasselokaler med ”fag-plakater” og 

med ”frostet film med sproglige budskaber” på de nye glasdøre. Desuden laves en gipsvæg i et af 

lokalerne, så vi får lukket af for en dør og en stor rude ind mod et depot. I Kantinen har vi bygget en væg 

af store skydedøre, som betyder at vi kan fjerne en masse eksamensborde o.lign. som i dag står og roder 

ude i kantinerummet. På Lærerværelset er der fjernet nogle skabe og opsat to store køleskabe samt nye 

overskabe, ligesom der er installeret espressomaskine til ansatte.  Som en del af forsøget på at begrænse 
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smittespredning på skolen har vi bestilt nye armaturer med automatisk åbne/lukke-funktion til alle 

toilet-håndvaske på CG. Der er desuden sat gang i en oprydning og ”opfriskning” af det største af 

lærernes fælles forberedelses-område – med indkøb af billeder, potteplanter m.v.  
 


