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Referat af bestyrelsesmødet den 4. juni 2018. 
 

 
  

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 10. april 2018.  
Referatet blev godkendt med en enkelt ændring: indledningen i 3. sidste afsnit 
ændres ”Revisionen gjorde opmærksom på, ….” til ”MFH gjorde opmærksom 
på…”. 
CTA spurgte til skolens likvide kassebeholdning og skolens investeringer i 
værdipapirer for overskudlikviditet. KL svarede, at skolen har oprettet depot 
og foretager investeringer i Dansk Bank. Skolen har indtil nu kun haft depot i 
Nykredit.  
CTA bad om at den endelige ledelsesberetning udsendes til bestyrelsen.  
CTA spurgte om formanden og rektor havde nyt vedr. et kommende 
bestyrelsesmedlem. Rektor svarede, at det var der ikke. 
 

2. Orientering fra rektor. 
Rektor orienterede om næste års elevtal, som ser fine ud. De nye klasser i 
grundskolen er fyldt op. Gymnasiet mangler forsat 5-6 elever på 1.g-årgangen, 
men det er erfaringen, at nye gymnasieelever søger om optagelse helt frem til 
sommerferien og fortsætter ind i starten af august.  
 

3. Orientering fra formanden. 
Intet til referat 
 

4. Skolens SFO, jf. referat fra mødet den 26. februar 2018.  
Bestyrelsen tog den skriftlige orientering til efterretning. 
SH nævnte, at alle børn på Multi bliver tilbudt at komme på en skitur. En måde 
at arbejde med børnefællesskabet på. 
 

 
5. Evaluering af forårets forældrerepræsentantskabsmøde. 

Bestyrelsen aftalte at drøfte formen på forårets repræsentantskabsmøde på 
det førstkommende bestyrelsesmøde. 

 
6. Skolens økonomi. Status per 30. april 2018.  

KL gennemgik den udsendte status. Status gav ikke anledning til spørgsmål 
eller kommentarer. 
CTA bad om at økonomimaterialet fremover indeholder en 
likviditetsbeskrivelse, og at der i forbindelse med næste møde sendes en 
oversigt over værdipapirbeholdningen, samt en oversigt over skolens lån. 

 
7. Møderække 2018- 19. 

Det udsendte forslag til møderække blev vedtaget. 
 

8. Til - og afgang 
Helge Krarup, som har været dansk-, spansk- og mediefagslærer i gymnasiet 
siden 1983, stopper med udgangen af dette skoleår. Skolen har ansat Cecilie  
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Hassenfeldt i Helges sted. Cecilie er student fra Johannesskolen og har været 
ansat som årsvikar i gymnasiet de sidste to skoleår. 

 
 
9. Evt. 

Bestyrelsen takkede Marianne Broadberry for hendes mangeårige arbejde i 
Johannesskolens bestyrelse som forældrevalgt repræsentant for gymnasiet. 
Marianne stopper ved udgangen af dette skoleår. Hendes yngste barn 
dimitterer.  
Bestyrelsen takkede ligeledes Marianne for husly og servering i forbindelse 
med dette bestyrelsesmøde. 

 
 

Tilstede: 
Miriam Friis- Hasché   (MFH) 
Birthe Schiøler   (BS) 
Michael Stangerup   (MIC) 
Jacob Peetz-Schou Nielsen  (JN) 
Marianne Broadberry   (MB) 
Charlotte Tang   (CTA) 
Simone Hove   (SH) 
   
Bente Christensen   (BC) 
Klaus Jensen    (KJ) 
 
Fraværende: 
Pia Kristine Voldmester  (PHV) 
Kristian Hartmann  (HK) 
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