
 
 
 

Referat af bestyrelsesmødet torsdag d. 7. dec. 2006 
 
Tilstede: Poul Erik Mouritzen (PEM), Erik Meldgård Bendorf (EMB), Jannie Wilsted (JW),  
Edel Nielsen (EN), Jesper Vildbrad (JV), Peter Møller (PM) 
Afbud: Lise-Lotte Tilsted, Cecilie Fenger Michelsen 
 
1) Godkendelse af referat 
Referatet fra mødet d. 31.10.2006 blev godkendt 
 
2) Siden sidst 
JV omtalte en række begivenheder og arrangementer: 

• musical,  
• forældremøde vedr. studieretningsvalg og valgfag,  
• arbejdsnedlæggelser/faglige møder i forbindelse med debatten om de kommende 

økonomiske vilkår. 
• Rektorforeningens sekretariat er begyndt at udføre service for skolerne, f.eks. er der udsendt 

skabeloner til de nye ansættelsesbreve. 
Personalenyt:  

• SG har ansat Poul Kampan som ny teknisk leder pr. 1.1.2007,       
• der er opslået en stilling som studiesekretær i administrationen pr. 1.2.2007. 
• Fra rektormødet i november fremhævede JV flg. meldinger fra UVM: 
• taxameteret, der indføres pr. 1.1.2008, gennemføres som en gradvis tilpasning over 4 år. 
• - skolerne bør have fokus på HF, især frafald og den    anvendelsesoreinterede dimension 
• rektorerne melder sig ud af GL og ind i DJØF (gruppen af offentlige chefer) 
• JV gjorde endvidere opmærksom på, at Svendborg Kommune har indledt et nyt samarbejde 

med Team-Danmark. Desuden blev det nævnt, at Svendborg Erhvervsskole nu udbyder et 
'musikcollege'.   

 
3) Siden sidst - elevrådet 
Efter aftale med Cecilie Fenger Michaelsens fravær orienterede JV om: 

• møde ml. elevrådet og JV og selvejet,  
• elevstrejker i forbindelse med debatten om de kommende økonomiske vilkår, elevrådslørdag 

 
4) Økonomi 2006  
EN gennemgik regnskabsafslutningen for 2006, idet hun omtalte de særlige dispositioner i 
forbindelse med Amtets nedlæggelse og overgangen til statsligt selveje. (se bilag). Bestyrelsen tog 
dispositionerne til efterretning. 
 
5) Budget 2007 
EN gennemgik det foreløbige budget, der er opstillet uden en kontoplan samt arbejdet med 
åbningsbalancen (som bl.a. har indvirkning på afskrivningerne). Så snart kontoplan og (en 
foreløbig) åbningsbalance er opstillet fremsættes forslag for bestyrelsen til budget for 2007. 
Bestyrelsen tilkendegav, at den ønskede at tage stilling til et overordnet budget for 2007 på det 
kommende møde, idet detaljeringsniveauet i det væsentlige er et driftsresultat, dvs. ledelsen er 
ansvarlig indenfor de af bestyrelsen vedtagne overordnede rammer. 
 
 



6) Strategidebatten på SG 
Bestyrelsen drøftede det fortsatte arbejde med udformningen af en strategi for SG  på baggrund af 
bestyrelsesformandens fremlæggelse af mål- og strategipapiret i Pædagogisk Råd tidligere på 
dagen.  
Bestyrelsen besluttede at fortsætte arbejdet efter den vedtagne plan. 
 
7) Udpegning af medlemmer til den blivende bestyrelse 
Vedtægterne for Svendborg gymnasium og HF er nu godkendt i Undervisningsministeriet.  
JV kontakter DI og Skolelederforeningen mhp. på udnævnelse af 2 nye bestyrelsesmedlemmer.  
JV kontakter ligeledes lærerne og eleverne vedr. valg af nye bestyrelsesmedlemmer, jf. vedtægten. 
 
8) Evt. 
Næste møde blev fastsat til onsdag d. 31. jan. 2007 kl. 15.15 – 18.30 
 
 
 
 
 
 
 
PM / 11. dec. 2007 
 
 


