
 

            

Referat af bestyrelsesmøde, 16.dec 2010 

Til stede: Per Michael Johansen (fmd.), Birthe Christensen, Preben Clausen, Bjarke Tarp Barkholt, Hanne Klit, Ulrich 

Ritsing, Jannie Wilsted, Jesper Vildbrad (rektor), Laurids Hemmingsen og Solveig Nisbeth Henriksen.  

Afbud: Erik Meldgaard Bendorf (næstfmd.), 

Beslutningspunkter: 

 

 

1. Godkendelse af referatet fra den 16.september 2010. 

 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.  

 

2. Orienteringspunkter: 
 

 Siden sidst v JV: 
 Internationale projekter:  kontakten til gymnasiet i Beijing er nu blevet mere fast etableret efter 

opstartsvanskeligheder; medlem af bestyrelsen Ulrich Ritzing, CC Jensen, har haft besøg af rejseklassen 2.V og fortalt 

firmaets erfaringer fra Kina; JV været på Kinakonference arrangeret af UVM 

 Besøg fra South Columbus High Scool, North Carolina, i oktober, der blev indgået en samarbejdsaftale og der 

er genvisit i NC til marts; senere klasseudveksling 

 

Afholdt vellykket Naturvidenskabsfestival i oktober; flere spændende fællesarrangementer men for mange og 

der reduceres i antallet det kommende år og arrangementerne skal være mere fagspecifikke; flot Musical og stor 

opbakning over 3 opførelser;  

Møde med UU, skoleledere og lærere fra efterskoler om nyt fra SG, orientering om studieretninger og den 

fremtidige vejledning og ungepakken (power point vedlagt) – herunder bilag om overgangsfrekvens til videregående 

uddannelser  

3 g’ere og 2. Hf’ere afleverer SRP og SSO fredag og herefter fælles juleafslutning 

 

Elevråd: 
 Etableret ambassadørkorps, der vil informere kommende elever på skolerne; Der tales om Fair Trade-koncept; 

udvalgene arbejder; OD-dagen skal diskuteres: vil man denne OD-aktivitet i fremtiden? 

 

Bygningsstatus: 
 Vinduerne i stueetagen mod syd er ved at blive udskiftet og der bygges et vindfang som står klar uge 7 

Scienceombygningen kommer i licitation efter jul, 5 firmaer er blevet inviteret og projektet skal påbegyndes 1.2.1011. 

Alle er tilfredse med processen og forslaget, håber på at buddene fra de pågældende firmaer vil give luft til ekstra 

 

Budget 2010 – ens status 
 PCL gennemgik det udsendte materiale og det ser ud til at der vil være et pænt overskud; besparelsen 

(dispositionsbegrænsningen + barselsfonden) på 1 % bliver bogført i 2010 efter ministeriets tilladelse 

 

Budgetårene 2011-14 
 Besparelserne på alle offentlige institutioner er tidligere meldt ud og den sidste på 1½ % er nu indregnet (”ser 

ikke bekymrende ud” da ovennævnte 1 % besparelse nu er blevet bogført på 2010-regnskabet) – men bekymrende for 

fremtiden 

 

Evt: 
 Næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 30. marts 2011 kl. 16.30  

 Forslag til bestyrelsesmøde er:  
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Per Michael Johansen  Erik Meldgaard Bendorf  Hanne Klit 
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Jannie Wilsted   Ulrich Ritsing   Birthe Christensen 
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Bjarke Tarp Barkholt  Solveig Nisbeth Henriksen   Preben Clausen 
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Jesper Vildbrad 


