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Referat af bestyrelsesmøde i FGU Himmerland 

Tirsdag den 25. august 2020, klokken 07.00-09.00 

Hjortkjærsvej 16, 9600 Aars 

Deltagere: Edin Hajder (formand), Ulf Givskov Bender (næstformand), Niels Peter Christoffersen, Pia 

Maach-Møller, Kurt Friis Jørgensen, Jørn Kristensen, Thomas Simoni Thomsen, Lars Wachmann, 

Mads Westenberg Kirkegaard (elevrepræsentant), Michal Foss Theil og Kirsten Torp (sekretær for 

bestyrelsen). 

Afbud:  Lars Borg og Niels Krebs Hansen 

37. Godkendelse af mødedagsorden 

Det indstilles, at bestyrelsen: 

- Godkender mødedagsordenen. 

Referat: Dagsorden godkendt. 

 

38. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde 

Referatet blev frigivet i First Agenda onsdag den 1. juli 2020, hvor der var mulighed for at komme 

med indvendinger inden for otte dage – altså onsdag den 8. juli 2020.  Referatet er godkendt i First 

Agenda. 

Det indstilles, at bestyrelsen: 

- Godkender det allerede elektronisk underskrevne referat fra bestyrelsesmødet den 24. juni 

2020. 

Referat: Referat godkendt 

39. Budgetopfølgning (lukket punkt) 

Det indstilles, at bestyrelsen: 

- Tager budgetopfølgningen til efterretning 

- Tager estimat for 2020 til efterretning 

Referat: Budgetopfølgning for 2. kvartal 2020 taget til efterretning. Estimat for 2020 taget til 

efterretning. 
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40. Orientering fra rektor 

Rektor orienterede om seneste nyt fra FGU Himmerland 

Det indstilles, at bestyrelsen: 

- Tager orienteringen til efterretning. 

Referat:  Orientering taget til efterretning. 

 

41. Orientering fra FGU Danmark 

Formanden orienterede om sidste nyt fra FGU Danmark. 

Udvalgsarbejdet er påbegyndt. 

Næste møde den 27. august 2020 

Det indstilles, at bestyrelsen: 

- Tager orienteringen til efterretning 

Referat: Orientering taget til efterretning. 

 

42. Faglige temaer i Støvring og Aars 

Det indstilles, at bestyrelsen: 

- Godkender oprettelsen af de faglige tema Omsorg og Sundhed i Støvring og Aars 

Referat:  Oprettelse af det faglige tema Omsorg og Sundhed i Støvring og Aars godkendt. 

 

43. Spørgeskema fra STUK vedrørende kønssammensætningen i bestyrelsen 

Det indstilles, at bestyrelsen: 

- Fastsætter måltal for kønssammensætningen i bestyrelsen 

Referat:  Bestyrelsen godkendte måltal for 50% kvinder og 50% mænd i den fremtidige FGU 

bestyrelse. Rektor sender information til de 3 kommuner i FGU Himmerlands dækningsområde 

vedrørende hensigtserklæringen om 50% kvinder og 50% mænd i den fremtidige bestyrelse og 
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opfordrer til, at kommuner, institutioner, organisationer og andre som er udpegningsberettigede 

tager dette til efterretning i forbindelse med deres udpegning at medlemmer til FGU Himmerlands 

fremtidige bestyrelse. 

     

44. Byggeri Aars 

Det indstilles, at bestyrelsen: 

- Tager orienteringen og procesbeskrivelsen til efterretning 

Referat: Orienteringen samt procesbeskrivelsen taget til efterretning. 

Regnskab for byggeriet præsenteres på bestyrelsesmødet den 26. oktober 2020. 

 

Covid-19 

I forbindelse med covid-19 tiltag på FGU Himmerlands skoler, herunder STU tilbud anmoder rektor 
om bestyrelsens bemyndigelse til at udøve de nødvendige tiltag i forbindelse med institutionens 
håndtering af covid-19 tiltag 

Referat: 

Bemyndigelse til rektor og den øvrige ledelse godkendt. 

 

45. Eventuelt 

Emner til behandling under ”eventuelt” meldes under punkt 1 ”Godkendelse af mødedagsorden” 

 

 

 

 

 

 

 


