Program
9.30

En kop kaffe at starte dagen på

10.00

Rundvisning på Borupgaard Gymnasium
Skolens rektor, Thomas Jørgensen, viser rundt

10.30

Velkommen på Borupgaard Gymnasium
Thomas Jørgensen, skolens rektor

10.35

Velkommen til dagens program
Hans Peter Jensen, formand for GBF

10.40

Det almene gymnasiums produkt: Studenterne!
Andreas de Neergaard, prodekan for uddannelse ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, KU.

11.30

Regeringens sprogstrategi – perspektiver og det fremadrettet arbejde
Niels Overgaard Lehmann, prodekan for uddannelse på Faculty of Arts, Aarhus Universitet

12.15

Frokost

13.00 - 15.00

Den formelle generalforsamling
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Søren Slotsaa, bestyrelsesformand for Borupgaard
Gymnasium
2. Formandens beretning
Beretningen udsendes på forhånd
3 Godkendelse af regnskab 2017 og budget 2018
Jan Nielsen, Statsautoriseret revisor
(Det revisorpåtegnede regnskab fremsendes i pdf inden Generalforsamlingen)
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4. Tema:
Fusioner og campusdannelse - fremtidsperspektiver for GBF’s medlemmer.
•

•

Historien om Struer Erhvervsskole og Struer Statsgymnasium: Case
ved bestyrelsesformand, Helle Toftgaard og rektor Mads Brinkmann
Pedersen, Struer gymnasium.
Regelsæt, praktik, politik og fremadrettede tendenser, ved konstitueret direktør i STUK, Martin Larsen.

5. Valg af revisor
Foreningen forslår genvalg af Thorvald Rein A/S, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
6. Valg til bestyrelsen
Der skal vælges 6 medlemmer til bestyrelsen. 3 medlemmer vælges for 2
år og 3 medlemmer vælges for ét år.
Valgperioden for Nils-Georg Lundberg og Else Erikstrup er udløbet.
Begge er villige til genvalg. Nils-Georg Lundberg for 2 år og Else Erikstrup for ét år.
Bestyrelsen indstiller, at de hidtidige suppleanter, Hanne Vibeke Sørensen og Niels Petersen bliver valgt som ordinære medlemmer i bestyrelsen for en periode af 2 år.
Hertil kommer valg af ét nyt medlem for en periode på ét år og 2 suppleanter.
7. Tillæg til vedtægternes § 5
Bestyrelsen har identificerede et interregnum på 1,5 mdr. imellem skift
på bestyrelsesposterne på skolerne og foreningens generalforsamling
med valg til bestyrelsen.
Bestyrelse foreslå derfor følgende ændring til vedtægternes § 5.:
”I de år hvor generalforsamlingen afholdes i juni måned, jf. § 4., fungerer bestyrelse og formand indtil generalforsamlingen.”

Foreningens vedtægter § 5. ser herefter således ud:
§ 5. Bestyrelsen.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig efter den årlige ordinære generalforsamling med formand og evt. kasserer.
Alene formænd for medlemsbestyrelserne er valgbare til bestyrelsen.
Bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen for en periode på 2 år.
I ulige år er 3 medlemmer på valg og 3 i lige år. Suppleanter vælges
for ét år af gangen.
Genvalg kan finde sted.
I de år hvor generalforsamlingen afholdes i juni måned, jf. § 4., fungerer bestyrelse og formand indtil generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan antage et sekretariat til at varetage foreningens
løbende drift.
Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden for sit virke.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere en halvdelen af medlemmerne er til stede.
Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved
stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
8. Eventuelt
15.00 -

Efterfølgende vil Gymnasiernes Bestyrelsesforening være vært for en kort reception
for den afgående bestyrelse.

