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Referat af bestyrelsesmødet den 25. august 2010 

Mødet blev afholdt på Christianshavns Gymnasium. 

Til stede: Benny Dylander (BD) (formand), Peter Norrild (PN), Jan Bendix 
(JB), Bodil Due (BoD), Crilles Bacher (CB) og Charlotte Szocska (CS). 

Pkt 1 Referat fra sidste møde 
Referatet blev godkendt. 

I referatet er nævnt muligheden for at afholde et regionalt Syddanmark-
møde. CS går videre med sagen. 

Pkt 2 Møde med undervisningsministeren 
Mødet blev aflyst på grund af sygdom. Datoer blev indsamlet til aftale om 
en ny mødedato. 

Følgende emner blev nævnt som mulige dagsordenspunkter: 
 
- Gymnasiekapacitet og elevfordeling 
- Ministeriets arbejde med en fælles institutionslov 
- Det gamle forslag om et aftagerpanel, som blev konverteret til en mulig-
hed for repræsentation i Gymnasierådet 
- Lærernes overenskomst, og herunder forslag om 'frigymnasier' som selv 
forvalter de ikke timebundne midler 
- Kritik af ministeriets langsommelighed vedrørende afklaring af cheflønstil-
læg 

Generelt ønsker vi at redegøre for vores afhængighed af et godt samspil 
med ministeriet, hvilket bør kunne manifestere sig i en fælles konference 
hvor ministeren har en aktiv rolle. 

Pkt 3 Bestyrelseskurser 
Pluss Leadership har fremsendt tilbud om at planlægge og gennemføre tre 
én-dages kurser for bestyrelserne. Tilbuddene blev drøftet, og der var 
enighed om at behovet samler sig om et halvdagskursus for nye bestyrel-
sesmedlemmer som en introduktion til uddannelsesverdenen, samt et én-
dages seminar for siddende bestyrelser, hvor strategi og evaluering er i 
centrum. 

Derudover er der behov for et kursus for elevrepræsentanterne, hvilket CB 
allerede er involveret i. Der er penge på budgettet til begge dele. Vi ønsker 
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ejerskab af det materiale som udarbejdes til kurserne, og JB deltager gerne 
i fastlæggelse af endelige kursusprogrammer. 

BD giver tilbagemelding til Pluss Leadeship. 

Pkt 4 Sekretariat  
GBF har hidtil klaret sig uden sekretariatsbetjening, men dette er formentlig 
kun holdbart med den nuværende formand. Det er derfor nødvendigt at 
overveje hvilke muligheder der er for at tilknytte en sekretær. BD foreslår at 
sagen tages op på generalforsamlingen 2011, hvor der fremlægges en mo-
del med argumentation for en kontingentforhøjelse. Der er muligvis brug for 
en vedtægtsændring, hvilket kan gennemføres sammen med de ændringer 
som blev foreslået på 2010-generalforsamlingen. 

Der er i bestyrelsen ingen interesse for at opbygge et større sekretariat, 
som det ellers er kutyme i søsterorganisationerne. JB påtog sig at lave et 
udkast til en profilbeskrivelse af en foreningssekretær. 

Bestyrelsens arbejdsindsats blev drøftet. Medlemmerne bruger i størrel-
sesordenen 150 timer pr år, og formanden bidrager med godt 800 timer, 
hvilket svarer til et halvtidsjob. Samlet svarer indsatsen altså til et heltidsjob 
- som ikke honoreres, hvilket eventuelt kan tages op i forbindelse med for-
slaget om en sekretæransættelse. 

Pkt 5 Næste møde 
Næste møde er aftalt til 9. november kl 10 i Kolding. 

BD 

 


