
 

 

Referat af bestyrelsesmøde, 10/3 2010 

Til stede: Poul Erik Mouritzen (fmd.), Erik Meldgaard Bendorf (næstfmd.), Birthe 
Christensen, Stine Sofie Jensen, Dorthe Gerster Poulsen, Bjarke Tarp Barkholt, Jens Ole 
Rosenlund Petersen, Lise-Lotte Tilsted, Jesper Vildbrad (rektor), Laurids Hemmingsen og 
Søren Frandsen (ref.). Fraværende: Jannie Wilsted.  
 
Beslutningspunkter: 

1. Godkendelse af referatet fra den 28. januar. 
 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.  
 

2. Årsregnskab 2009. 
 
Revisor Brian Skovhus Jakobsen, KPMG gennemgik materialet. Årsregnskabet afgives med 
en blank påtegning. Dvs. at revisoren ikke har nogen forbehold. 
 
Årets resultat er et overskud på 4,4 mio. kr. Det positive resultat skyldes primært et stigende 
elevtal kombineret med et faldende frafald. Der var ros til selve regnskabet og til resultatet 
fra såvel revisionen som bestyrelsen. 
 
Regnskabet blev godkendt og underskrevet. 
 

3. Budget 2010 
 
På bestyrelsesmøderne den 9. december 2009 og 28. januar behandlede bestyrelsen et 
foreløbigt budget under forudsætning af, at skolen kan finansiere bygningsovertagelsen.  
 
Da tidspunktet for den endelige bygningsoverdragelse endnu ikke er kendt blev det 
besluttet, at: 
  

Skolen administrerer på baggrund af det foreløbige budget forelagt bestyrelsen den 
10. marts 2010. 

 
Det endelige budget forelægges bestyrelse når de endelige vilkår i forbindelse med 
bygningsoverdragelsen er kendt. 

 
Orienteringspunkter: 
 



4. Siden sidst v. JV og elevrådet 
 
JV: 
- 2g’erne og 1hf’erne skal på studierejse i uge 12 til en række europæiske destinationer. 

To klasser skal dog oversøisk til henholdsvis New York og Kina (JV deltager på sidst 
nævnte tur). Klasserne har tjent til rejsen gennem oprydning og opstoling på skolen 
samt opgaver i forbindelse med årsfesten  

- Koret har været i Krakow, og de polske værter forventes at komme på genvisit i 
Svendborg i april. 

- Der har været afholdt en vellykket nytårskoncert. 
- Der afholdes i øjeblikket terminsprøver 
- Skolen har så småt igangsat to byggeprojekter. Dels en renovering af fællesgarderoben 

dels en renovering af de naturvidenskabelige lokaler. Førstnævnte forventes færdig i 
2010. Sidstnævnte forventes færdig i 2011. Begge projekter bliver til i tæt samarbejde 
med såvel ansatte som elever. 

- Skolen har afholdt et succesfuldt personalemøde om revision af skolens 6 visioner. 
Herefter skal visionerne behandles i de relevante udvalg på skolen før de bliver forelagt 
bestyrelsen sidst på skoleåret. Erik Bendorf bemærkede, at det er væsentligt at 
indsatsområderne i de reviderede visioner gøres mere operationelle/målbare end 
tilfældet var med den seneste. Der var enighed herom. 

  
Elevrådet: 
- Elevrådet har haft svært ved at samle alle medlemmer. Der er forsøgt indkaldt til et 

stormøde den 15. marts for at ”sparke” gang i arbejdet. 
- Eleverne der deltager i Globale Gymnasier har været meget aktive. Bl.a. med at 

udarbejde konkurrencer og drøftelser med Bygningsudvalget om indretning af en mere 
”global skole” 

 
5. Evt. 

 
Mødet er det sidste i den nuværende bestyrelses embedsperiode. 4 medlemmer har oplyst at 
de ikke ønsker at fortsætte/ikke er blevet genvalgt. Det drejer sig om Poul Erik Mouritzen 
(fmd.), Dorthe Gerster Poulsen, Jens Ole Rosenlund Petersen og Lise-Lotte Tilsted. Alle 4 
havde været glade for at deltage i arbejdet i skolens første bestyrelse i selveje. 
 
Poul Erik Mouritzen takkede skolens ledelse for en dygtig og professionel ledelse af skolen 
og betjening af bestyrelsen, som havde sikret, at den nuværende bestyrelse trygt kunne 
overlade skolen til en ny bestyrelse. 
 
Følgende bestyrelsesmøde blev planlagt: 
 



Der er ikke planlagt nye møder, da alle medlemmer af den nye bestyrelse endnu ikke er 
kendte. 
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