Formandens beretning ved repræsentantskabsmøde d. 12. juni 2017
Kære Repræsentantskab. I den forløbne periode har vi holdt fast i de aktiviteter vi er i gang med, for at
kunne bygge ny skole her ved matriklen.
Vi har ligeledes haft stor fokus på, at vi holder en sund driftsøkonomi.
Og sidst men ikke mindst har vi sammen med skolens ledelse, skudt vores kulturprojekt i gang.
Vi har siden sidst fået et par nye medlemmer af bestyrelsen.
Den ene hedder Brian Muggeridge og er udpeget på den post vi har til en økonomisk sagkyndig. Og det skal
jeg love for at han er. Derudover er han forælder på NGGi, hvilket giver nogle meget værdifulde input i
bestyrelsen. Han leder vores lille udvalg, der kommer med forslag til ændring af vedtægterne, så vi
fremadrettet kan sikre en repræsentation fra NGGi i bestyrelsen.
Så har vi Sanne Bauer, der blev valgt som suppleant på sidste repræsentantskabsmøde. Hun afløser
Christian Dannevang, som blev ramt af hårdt arbejdspres og var nødt til at stille sin plads til rådighed for
suppleanten. Vi er rigtig glade for at have Sanne i bestyrelsen, da hun ved en masse om bygninger, som vi i
den grad regner med at trække på i hele den fremtidige proces.
Redaktionel tilføjelse efter mødet: Bestyrelsesformanden blev på mødet orienteret om, at Sanne Bauer er
udtrådt af bestyrelsen igen, hvilket skabte lidt forvirring. Efterfølgende er vi blevet orienteret om, at Sanne
Bauer er flyttet til en anden by og hendes børn derfor ikke længere går på NGG. 2. suppleanten vil blive
kontaktet efter sommerferien.
Jeg vil starte med økonomien, der ikke kan undgå også at væve sig ind i vores bygningsprojekt. Først og
fremmest kan jeg konstatere, at vi lige har afleveret et underskud på godt 7 Mkr for året 2016. Det er et
forventet resultat, der er en forbedring i forhold til året før. En stor del af underskuddet er nødvendige
engangsomkostninger, som man også kan kalde investeringer. Investeringer der bl.a. er gået til IT
infrastruktur, mindre bygningsvedligehold og vores bygningsprojekt. Ca. 1.5 Mkr er underskud på den
almindelige drift.
Heldigvis er det således, at de penge vi har investeret, giver afkast. Helt konkret har vi, som mange ved,
købt Cirkelhuset af den tidligere ejer. Fordi vi så nogle gode muligheder i forhold til vores byggeprojekt, har
vi solgt Cirkelhuset igen. Udover, at vi har lavet en attraktiv aftale omkring vores fremtidige leje og ”bo”
forhold, så har vi sænket huslejen med ca. 3 Mkr p.a.
Vi har besluttet at øge kompetenceniveauet i økonomifunktionen, og er pt. Ved at ansætte en
økonomichef, der kan være med til at sikre et endnu højere rapporteringsniveau end det vi har i dag.
Vi ser nu på en økonomisk situation, hvor vi kan generere nogle fornuftige positive resultater på driften,
hvilket giver os gode muligheder for at investere i det det hele handler om. At drive en rigtig god skole!

Nu har jeg jo nævnt bygningssiden. Jeg beklager, at jeg ikke kan løfte sløret for de endelige planer endnu,
men de skrider stadig i den rigtige retning og jeg tror hele bestyrelsen, der selvfølgelig er fuldt med på,
hvad der foregår, både kan bekræfte, at det ser lovende ud, og at det er møg irriterende, at vi ikke kan

fortælle åbent om vores planer. Det har dog løbende været lidt forskellige ting vi ikke kunne fortælle om.
For det første vi havde i gang, som var hemmeligt, var købet af cirkelhuset, hvor forhandlingerne med
familien Christensen var ekstremt følsomme og et ord i den forkerte retning kunne have smidt det hele på
gulvet. Så den del kan vi jo godt fortælle 😊
Jeg vil gerne takke for det rigtig gode samarbejde jeg har haft med Claus. Det er i høj grad hans fortjeneste,
at vi har opnået så fine forhandlingsresultater med de forskellige parter. Peter Krarup vores næstformand
har også ydet en stor indsats og været med til at sikre både forhandlingsresultater og paragraffer. Tak for
det. Da vi ikke er helt i mål endnu, må det være en ”milestoneros”. Men alene forbedringen på 3 Mkr p.a.
er da lidt ros værdig.
Vi har længe forberedt, at skulle sætte et kultur- og værdiprojekt i gang, hvor vi styrker lærerne,
undervisningen og vores værdier omkring den. Der er ikke nogen tvivl om, at lærerne er den vigtigste
forudsætning for at drive en god skole. Der er sket en kæmpe udvikling indenfor læring de senere år, og her
er det vigtigt, at lærerkollegiet på NGG har en klar linje i forhold til hvordan vi gør. Det forudsætter nye
måder at arbejde sammen på og nye måder at sikre en høj faglighed på.
Jeg sætter umådelig stor pris på det engagement lærerne og skolens ledelse lægger i at gøre NGG til en god
skole, og er sikker på at der er vilje og lyst til at bakke op om skolens videre udvikling. Jeg vil gerne takke
Claus for at invitere mig med til de to ”Velkommen ombord”-arrangementer der har været, hvor jeg fik lov
til at sige et par ord til lærerne. Når jeg er sammen med lærerkollegiet, kan jeg godt mærke, at det at være
NGG lærer er noget særligt. En NGG lærer går bare med lidt rankere ryg.
Tak til en god bestyrelse, for godt samarbejde, og for at afdække formandens blinde vinkler med god
sparring og dynamik.
Mange tak for tilliden og for ordet

/Christian Fischer Trollo, formand.

