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1. Velkomst ved formanden 
Velkommen til to nye 
bestyrelsesmedlemmer 

Formanden bød velkommen til elevrepræsentant 
Bodil Krogh og medarbejderrepræsentant Jakob 
Bøgh. 

2. Referat fra sidste møde 
Det indstilles at referatet godkendes 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

3.  Organisationsændring 
Orientering ved direktøren 

Der er gennemført en organisationsændring pr. 1. 
december 2022. Rektor er opsagt og fratrådt. 
Charlotte Møller Jensen er tiltrådt som 
uddannelseschef for HHX og Anne Mose som 
uddannelseschef for EUD/EUX. 

3. Økonomi 
Bilag 1: Økonomiopfølgning, bilag 2: 
Budget 2023 incl. prognoseår og 
budgetforudsætninger, bilag 3A og 
3B: Revideret finansiel strategi samt 
indstilling vedrørende den finansielle 
strategi. 
Strategien er ændret i punkt 4.2 
således at det variable forrentede lån 
kan udgøre op til 55% (dette skyldes 
et ekstraordinært afdrag på det 
fastforrentede lån i 2022). Desuden er 
strategien ajourført med de aktuelle 
tal. 
 
Det indstilles, at budget 2023 samt 
den reviderede finansielle strategi 
godkendes. Det indstilles at 
økonomiopfølgningen tages til 
efterretning.  

 
Økonomiopfølgning pr. 3. kvartal (bilag 1) blev 
gennemgået af økonomichefen. Samlet er der et 
mindreforbrug på kr. 47.000, hvilket ledelsen 
vurderer er tilfredsstillende. 
Budget 2023A (bilag 2): Økonomichefen gennemgik 
budgetforudsætninger og budget. Der budgetteres 
med opstart af i alt 8 nye klasser og et overskud på 
kr. 300.000. Finansloven er på nuværende tidspunkt 
ikke vedtaget, så budgettet skal naturligvis tages 
med forbehold. Balancebudgettet blev gennemgået: 
I 2023 budgetteres med en overskudsgrad på 0,7% 
og en soliditetsgrad på 40,6%. 
Der blev spurgt ind til, om soliditetsgraden er for 
høj. Der var enighed om, at soliditetsgraden ikke bør 
være højere.  
Revideret finansiel strategi (bilag 3A og 3B) blev 
gennemgået. 
 
Økonomiopfølgningen blev taget til efterretning. 
Budget 2023A inklusive prognoseår for 2024-2027, 
balancebudget, likviditetsbudget og den reviderede 
finansielle strategi blev vedtaget. 
  

4.  Fra sidste møde: Oplæg ved 
direktøren om strategi 
Bilag 4: Strategisk pejlemærker 

Direktøren tog udgangspunkt i tre hovedpunkter 
som skal være rammen om det strategiske arbejde 
på Frederikshavn Handelsskole de kommende fire 
år: 
Bæredygtighed – herunder: 



• Reduktion af skolens energiforbrug 

• Undervisning i og uddannelse af grønne 
forandringsagenter 

• Udvikling af et grønt fyrtårn i form af et 
grønt iværksætterhus/miljø 

Synlighed – herunder: 

• Mere synlig markedsføring – bl.a. 
markedsføring i biograf og på TikTok 
Markedsføringen bør gå meget på en 
synliggørelse hvad skolen udover sin 
kernekompetence også kan byde på 
herunder f.eks. som adgangsvej til en videre 
gående uddannelse. Og dermed ikke så 
meget på hvad skolen allerede er kendt for. 

• Mere synlighed i grundskolen 
Rekruttering – herunder: 

• Endnu større fokus på elevtrivsel og 
medinddragelse af eleverne 

• Endnu større fokus på medarbejdertrivsel og 
medinddragelse af medarbejderne 

Der var en drøftelse af, hvordan man kan skabe 
mere nysgerrighed for skolen ved en 
markedsføringsstil, der er mere utraditionel og 
banebrydende. 
 
Bestyrelsen godkendte de nye strategiske 
pejlemærker med ovenstående bemærkninger. 

5. Orientering fra 
a. Personalet 
b. Eleverne 

Personalerepræsentanterne nævnte, at 
organisationsændringen naturligvis fylder en del. 
Man er fortrøstningsfulde, idet det er to dygtige 
uddannelseschefer, der har taget over. 
Det blev også nævnt, at en temperatur på 19 grader 
påvirker arbejdsmiljøet. 
Eleverne nævnte også temperaturen på skolen. 
Ligeledes nævnte man, at man ønskede et 
samarbejde med de øvrige elevråd i lokalområdet 
(der er taget kontakt). 

 Evt.  
 
 

Et bestyrelsesmedlem nævnte, at man skal være 
opmærksom på at solcelleanlæg kan udskille PFAS, 
hvilket er særdeles problematisk. 

 


