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Referat fra bestyrelsesmødet den 4. maj 2011

Mødet blev afholdt kl 13.30-15.30 på Christianshavns Gymnasium.

Til stede: Benny Dylander (BD) (formand), Peter Norrild (PN), Jan Bendix 
(JB) og Crilles Bacher (CB).

1 Referat fra sidste møde

Referatet fra mødet den 24. januar blev godkendt.

2 Opfølgning på generalforsamling

Der var enighed om at generalforsamlingen forløb godt, og der var tilfreds-
hed med den efterfølgende paneldebat. Blandt de emner bestyrelsen vil 
viderebearbejde i fortsættelse af generalforsamlingens drøftelser er: Sekre-
tariatsbistand, retningslinjer for etablering af nye gymnasier, elevfordeling 
og kapacitet samt cheflønstillæg.

3 Kapacitet og elevfordeling

Ideen om at arrangere et møde om de københavnske gymnasiers proble-
mer i forbindelse med elevfordelingen er ikke blevet gennemført, men der 
indkaldes til et regionalt møde efter sommerferien. Dermed kan erfaringer-
ne fra den seneste elevoptagelse indgå i programmet. 

4 Bestyrelseskurser

Elevkurserne har været en succes, og der var enighed om at videreføre 
samarbejdet med DGF, så der kan udbydes kurser igen i efteråret. GBFs 
udgift vil max være 20.000 kr.
Det blev vedtaget at tegne abonnement på selvejetidsskriftet Dagens 
Dagsorden, som er initieret af Pluss Leadership.

5 Ansvarsforsikring

Forsikringsspørgsmålet blev drøftet. Det er stadig bestyrelsens opfattelse 
at en bestyrelsesforsikring er unødvendig, og der foreligger ikke tilladelse til 
at tegne forsikring fra ministeriet.

6 Mødernes placering

Hidtil har foreningens møder fundet sted på hverdage i dagtimerne. Et 
medlem har stillet forslag om også at henlægge møder til aften eller week-
end. Vi vil søge at afdække holdningen hertil i den næstkommende web-
analyse.
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7 Kontakt med ministeriet

Formanden har deltaget i et møde om den nye resultatløn, men bemyndi-
gelsen til de enkelte formænd foreligger endnu ikke.

Kontakten med undervisningsministeriet har været svag de sidste tre må-
neder på grund af organisationsomlægningen og fyringsrunden. Vi har ori-
enteret den nye afdelingschef, Martin Isenbecher, om foreningens mærke-
sager, og har herunder specielt peget på rektorernes løn og på den nye 
institutionslov.

Om cheflønstillæggene foreligger der stadig intet nyt. Sagen behandles nu i 
afdelingen for Specialundervisning og Personale, som vi har informeret om 
det hidtidige (stærkt utilfredsstillende) forløb.

Arbejdet med den nye institutionslov er overflyttet til Afdelingen for Er-
hvervsrettede Uddannelser. I store træk kan man sige at der endnu intet er 
fremsendt til ministeren, og at ideen om en fælles institutionslov for ung-
domsuddannelserne er opgivet. Dog vil man arbejde videre med campus-
ideen.

8 Sekretariatsbistand

Efter godkendelsen på generalforsamlingen (og kontingentforhøjelsen) er 
opgaven nu at ansætte en person som kan varetage medlemskontakt og 
administration samt medvirke i policyformulering. En foreløbig beskrivelse
vil blive lagt på hjemmesiden og udsendt til medlemmerne og andre nøgle-
personer, således at vi kan opnå kontakt med interesserede allerede inde 
der laves et endeligt stillingsopslag.

9 Næste møde

Da mødet ikke var fuldtalligt, aftales næste møde pr mail. (Efterfølgende er 
næste møde aftalt til den 24. juni i København).

10 Eventuelt

På forslag fra JB blev det vedtaget at undersøge mulighederne for at skaffe 
oversigt over de økonomiske rammebetingelser fire år frem for et antal 
gymnasier. Formålet er at give bestyrelserne inspiration til strategioverve-
jelser. JB udarbejder et oplæg til et muligt GBF-initiativ på området.   
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