Bestyrelsesseminar
Beslutningsreferat

Mødedato: Onsdag d. 17. august 2022
Tidspunkt: kl. 12.00 – 15.00
Sted: Restaurant Søgaarden
Møde, nr.: 80
Journal nr.: Bestyrelsen
Medlemmer:
Conny Jensen – udpeget af Region Midtjylland
Susanne Andersen – udpeget af FOA
Jytte Dideriksen - udpeget af Holstebro Byråd
Anne Marie Søe Nørgaard, udpeget af Herning Byråd
Louise Schack Hausted – medarbejdervalgt
Nikolaj Mick Skovmose – elevrepræsentant Holstebro
Lone Thornild - medarbejdervalgt
Bianca Bitic – elevrepræsentant, Herning
Fra skolen:
Inge Dolmer, direktør
Dorte Engsig, konstitueret uddannelseschef

Referent:
Maia Abildskov Jensen
____________________________________________________________________________________

1.

Bestyrelsens sammensætning - supplerende medlemmer
Beslutning:
Der skal suppleres med et medlem, der kommer med viden om det pædagogiske område. Gerne en
person fra en fra de 4 kommuner, der lige nu ikke er repræsenteret i bestyrelsen.
Der skal suppleres med et medlem fra erhvervslivet, der kan komme med andre perspektiver på det at
drive virksomhed.
De supplerende medlemmer skal sidde i en 2-årig periode.
Efter de første 2 år foreslås det at finde en person fra en uddannelsesinstitution og en chef fra
jobcenter/arbejdsmarkedsområdet.
Forslag til supplerende medlemmer:

1

•
•

Rasmus Byskov-Nielsen, vicekommunaldirektør, Ikast-Brande kommune
Steen Hildebrandt

Den videre proces:
Inge Dolmer tager den indledende kontakt til Rasmus Byskov-Nielsen og afdækker om det er en
mulighed, at han kan blive medlem af bestyrelsen i en 2-årig periode. Hvis Rasmus er interesseret,
deltager Conny også gerne i en samtale.
Inge rækker ud til Steen Hildebrandt.
Hvis det Rasmus / Steen takker nej, så kan der meldes forslag ind til supplerende medlemmer pr. mail,
og der indkaldes til et online møde, hvor forslagene drøftes.

2.

Årshjul for bestyrelsen 2022 - 2026
Beslutning:
Årshjulet for bestyrelsen blev kort gennemgået og rettet til. Det reviderede årshjul tages med på
bestyrelsesmøde i september til gennemgang og godkendelse.

3.

Input til punkter til næste bestyrelsesmøde
• Optagelsestal fordelt på nordlige og sydlige kommuner.
• Gennemgang og godkendelse af årshjul

4. Beslutning om, hvorvidt dele af referatet er omfattet af tavshedspligt
Beslutning: referatet er ikke omfattet af tavshedspligt.
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