Dagsorden til ordinært bestyrelsesmøde den 6. december 2021. Mødet starter klokken 15.30.
Vicerektor Bo Vølund deltager i mødet som referent.
1. Velkommen til nyt elevmedlem, Frederik Engelhard Bach Nielsen
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 13. september 2021.
Der indkom nogle få rettelser til det senest udsendte referat. I får derfor en ny version, hvor
rettelserne er skrevet ind med rødt.
• Bilag 310: 2.0 referat af bestyrelsesmøde mandag d. 13. sep. 2021
4. Strategi for finansiel risikostyring for Allerød Gymnasium.
Styrelsen for undervisning og kvalitet har udarbejdet et nyt fast paradigme for finansiel strategi,
som skolerne fremover skal benytte og vores nye finansielle strategi er således udarbejdet i
henhold til dette. I får derfor både en version, hvor I kan se hvad vi har slettet fra paradigmet og
en endelig version.
• Bilag 311: Strategi for finansiel risikostyring 6. dec. 21
• Bilag 312: Strategi for finansiel risikostyring – med rettelser
5. Budgetopfølgning.
• Bilag 313: Budgetopfølgning for perioden januar til oktober 2021
6. Budgetforslag for 2022.
• Bilag 314: Budgetforslag 22, likviditetsbudget 22, balancebudget 22, femårigt resultat og
likviditetsbudget 22
• Bilag 315: Vedligeholdelsesplan 22
• Bilag 316: Femårig aktivitetsprognose 22
7. Alkoholpolitik og regler i forbindelse med aktiviteter ud af huset (studie- og ordensregler)
Som kort nævnt på sidste bestyrelsesmøde ønsker ledelsen at fjerne muligheden for at tillade
alkohol på studieture. Afsnit der ønskes fjernet er markeret med rødt og overstreget og afsnit der
ønskes tilføjet er skrevet med grøn skrift. Der følger desuden en ren version der fremstår som den
endelige version, såfremt bestyrelsen godkender ændringen.
• Bilag 317: Alkohol- og rusmiddelpolitik
• Bilag 318: Regler i forbindelse med aktiviteter ud af huset
8. Forslag til forretningsordenen for bestyrelsen.
Ordet formand er nu ændret til forperson.
• Bilag 319: Forretningsorden 061221
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9. Bestyrelsens sammensætning i næste bestyrelsesperiode
10. AG lige nu – lærere og elever
11. Mødedatoer resten af 21/22.
12. Offentlighed?
13. Evt.
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