
 

 

 
 
 
Møde i den midlertidige bestyrelse på Svendborg Gymnasium torsdag d. 9. feb. 2006.  

 

Tilstede: Poul Erik Mouritzen (formand), Inge-Lise Tilst (indstillet af Region Syddanmark), Erik 
Bendorf (indstillet af kommunen), Jannie Wilsted (indstillet af personalet), Cecilie Fenger (indstillet 
af elevrådet), Niclas (elevobservatør), Jesper Vildbrad 

 

 

1) Velkomst v PEM: Efter en kort præsentation af overgangsbestyrelsen præciserede 
formanden, at det kun var denne gang, elevrådet kunne være repræsenteret ved 2 elever, og 
at det fremover skal være Cecelie  Fenger, der er tilstede. 
PEM fremlagde sit syn på bestyrelsens opgave, nemlig at det  var en bunden opgave, hvor 
der bl.a. skal træffes beslutninger om skolens overgang til selvejet , hvordan skolen skulle 
organiseres med melding til UVM d. 1.4.06, formuleres vedtægter og forretningsorden, mål 
strategier og visioner. 

PEM så bestyrelsen som sparringspartner for JV og ledelsen på SG og forventede at have 
hyppig kontakt til JV. 

PEM håber og ser frem til et godt samarbejde og opbakning til SG; SG’s  identitet i 
fremtiden er på dagsordenen, hvor såvel nye som gamle visioner skal medtænkes, og  
erfaringerne fra erhvervsskoleverden viser, at der hurtigt vil være en ny dagsorden, hvor vi 
vil tale sammen på en ny måde. 

 

Der vil være tale om beslutningsreferater, som først sendes til PEM til godkendelse, derefter 
til den øvrige bestyrelse, som så underskriver ved efterfølgende møde. 

Et samlet procesforløb til et strategisk papir vil være på dagsordenen på næste møde 

 

Der holdes minimum 4 årlige møder, dagsorden skal præciseres, så det tydeligt fremgår 
hvad der er beslutningsgrundlaget. 

Dagsorden sendes både som mail og som post til de, der måtte ønske det (post til PEM, CF, 
JW) 

 

            De 2 kommende møder afholdes torsdag d. 23.3. kl. 16.00 og onsdag d. 17.5. kl. 16.00  



2) Præsentation af Svendborg Gymnasium v JV, efterfulgt at en god og frugtbar diskussion af 
SG og fremtiden 

 

3) JV orienterede kort om overvejelserne bag en fynsk organisationsplan for de 11 fynske        
gymnasier – et endeligt forslag fremlægges på næste møde 

 

4) PEM orienterede om Bestyrelsesforeningen – evt deltagelse og kontingent afgøres af PEM 
efter møder mellem Rektorforening og Bestyrelsesforeningen. 

 

5) Evt. 
 

6) Rundvisning 
 

Ref     Jesper Vildbrad  

 

Bilag : Forretningsorden for den midlertidige bestyrelse på SG 

 

 

SG d.  

 

 

--------------------------   -------------------------------   --------------------- 

Poul Erik Mouritzen   Erik Meldgaard Bendorf   Lise-Lotte 

Tilsted 

 

 

----------------------------  --------------------------------- 

Jannie Wilsted    Cecilie Fenger Michaelsen 

 
 
 

 


