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Bestyrelsesmøde   

Referat 

 

Tirsdag d. 29. november 2022 kl. 16.00 – 18.00. Afholdt på Rungsted Gymnasium 

 

Til stede Hugo Pedersen, Ruth Kirkegaard, Hans Laugesen, Ulla Wiese, Morten 

Slotved, Finn Murholt Rosenthal, 

Anne Amtrup Sprogøe, Jeppe Willads Petersen, Olivia Folmer Svane, 

Frida Højgaard Memhave, økonomiansvarlig Betina W. Klein  

  

Fraværende Per Frost Henriksen, Kim Pedersen 

 

Referent Vicerektor Christina Lindeman 

 

Dagsorden Dagsordenen er godkendt. 

 

 

Velkommen v. bestyrelsesformand Hugo Pedersen 

 

1.  Skolens internationale arbejde 

v. / Ruth Kirkegaard og Christina Lindeman  

Herunder kort oplæg fra de 3 af de 5 elever, der netop er hjemkommet fra den nye 4 ugers 

udveksling med Tower Hill School, USA 

 

 

Sagsfremstilling Rungsted Gymnasium har post-corona igen kunne videreføre globale akti-
viteter, såsom RG Abroad (individuelle 14 dages sprogture). Vi har samti-
dig igangsat et nyt og større udvekslingsprojekt, hvor 5 RG-elever har 
fulgt undervisning på High School i 4 uger og boet privat, efter deres 
værtselever tilsvarende gik på RG 4 uger i august. Udvekslingen er ny-
etableret og er af ny karakter, når det handler om varighed, gensidighed 
og destination. Ruth og Global koordinator Randi besøgte den amerikan-
ske High School under besøget. 
På bestyrelsesmødet kommer de 5 elever og fortæller kort om deres ud-
bytte af udvekslingen. 
Samtidig har Rungsted Gymnasium fået tilladelse af 
Undervisningsministeriet til at etablere en dublet af en af vores globale 
klasser, sådan at vi har kunne oprette fire globale klasser i 1. g pr. 
november 2022, ud af vores i alt ti 1.g klasser pga. elevernes 

efterspørgsel. 

  

Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen kan tage orienteringen til efterretning.  

 

Beslutning Orienteringen tages til efterretning. Udvekslingseleverne holdt et infor-

mativt og inspirerende oplæg. Der er et ønske om, at bestyrelsen vender 

tilbage til vores globale aktiviteter i et strategisk perspektiv på et af de 

kommende møder. 

mailto:gymnasiet@rungsted-gym.dk
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2.  Fortælling om Rungsted Gymnasium til kommende elever 

v./Ruth Kirkegaard, Lise Rosenwanger og Brian Dupont Larsen 

 

 

Sagsfremstilling Arbejdet med rekruttering står jo centralt netop i nov/dec/jan/feb. 
 

Vi fortæller om arbejdet – herunder 
• Vores helt nye og store indsats i form af en nye hjemmeside til 
Rungsted Gymnasium, som i langt større grad er målrettet 
rekrutteringsformål (v/ Brian Dupont Larsen) 
• Indsatsen på de sociale medier (v/ Lise W Rosenwanger) 

• Skolebesøg og besøgsdage (v/ Christina Lindeman) 

 

Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen kan tage orienteringen til efterretning.  

 

Beslutning Orienteringen tages til efterretning. Bestyrelsen udtrykte stor begejstring 

for den målrettede kommunikationsindsats både eksternt og internt, som 

vores nye kommunikationsmedarbejder Lise W Rosenwanger har en stor 

andel i. 

 

  

3.  Fremlæggelse af 3. kvartalsregnskab og budget 2023 

 v. / Betina W Klein 

 

 

Sagsfremstilling 3. kvartsregnskabet fremlægges, der er ikke de store ændringer. 
Vi forventer pt. et årligt resultat for år 2022 på 305.000 kr. mod et 
oprindeligt budget (vedtaget 7/12 2021) på 330.000 kr. 
 
I forhold til budget 2023 fremlægges forslag til bestyrelsen. 
Vi forventer igen ti klasser i 1.g, vi budgetterer dog med 265 elever i 1.g, 
som er fastsat ud fra et kvalificeret skøn baseret på baggrund af de sidste 
3 års reelle ansøgertal. 
 
I forhold til øvrige udgifter er der ikke foretaget større ændringer i 2023. 

Vi forventer et resultat i 2023 på kr. 340.000 kr. 

 

Bilag  Bilag A Budget 2022 
Bilag B 3. Kvartalsregnskab 2022 
Bilag C 3. Kvartalsregnskab 2022 

Bilag D Budget 2023 og prognose 2023-2025  

 

Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen kan godkende 3. kvartsregnskab 2022. 

Det indstilles, at bestyrelsen kan godkende budget 2023.  

 

Beslutning 3. kvartalsregnskab 2022 og budget 2023 godkendes. 
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4. Igangværende projekter 

v./ Ruth Kirkegaard  

 

 

Sagsfremstilling Orientering om igangværende projekter. 
Den kommende nye elevfordelingsmodel – konsekvenser og 
kommunikation 

 
Herunder tilbagemelding fra elevrådsturen fra vores formand og 

næstformand for elevrådet. 

 

Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen kan tage orienteringen til efterretning.  

 

Beslutning Orienteringen tages til efterretning.  

 

  

5.  Eventuelt  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

         

 

 

 

Årets bestyrelsesmøder i skoleåret 2022/2023: 

 Onsdag d. 21. september 2022 

 Tirsdag 29. november 2022 

 Onsdag 15. marts 2023 

 Onsdag d. 17. maj 2023 


