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Referat fra bestyrelsesmødet den 27.4.2010 

 

Mødet blev afholdt på Aarhus Universitet. 

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

 

Pkt 1 Velkomst 

CS blev budt velkommen som nyt medlem af bestyrelsen. 

Pkt 2 Referat fra sidste møde 3/3 2010 

Referatet blev godkendt. 

Pkt 3 Udpegning af kasserer 

CS påtog sig hvervet som kasserer. Det aftaltes at foreningen betaler Ad-
vokatfirme Szocska A/S for udgifter til administration og bogføring. 

Pkt 4 Opfølgning på generalforsamling 

Der var god tilfredshed med forløbet af generalforsamlingen den 22. marts. 
En lignende model vil kunne bruges næste år – dog med selve generalfor-
samlingen placeret før de eksterne indlæg, hvor der også inviteres gæster. 

Der sendes et takkebrev til Ministeren, hvor vi samtidig beder om et møde 
som giver mulighed for en drøftelse af de sager vi arbejder med, fx kapaci-
tet og elevfordeling. 

I forbindelse med generalforsamlingen har vi fået en henvendelse fra Jan 
Magnussen som klager over ministeriets behandling af bygningsoverdra-
gelsen. Da der ikke er tale om et enkeltstående tilfælde, blev det besluttet 
at sende et klagebrev til Charlotte Tang, hvor vi også beder om en status 
for bygningsoverdragelsen. JB konciperer brevet. 

Pkt 5 Kapacitet og elevfordeling 

Der var enighed om at afholde et medlemsmøde om kapacitet og elevfor-
deling, hvor foreningens holdning kan afklares – muligvis i form af et struk-
turforslag som er et kompromis mellem den fulde liberalisme og den centra-
le styring. Forskelle mellem udkantsområder og byområder spiller her en 
vigtig rolle. Mødet vil kunne finde sted den 1. juni kl 15-18 på Rosborg 
Gymnasium i Vejle. Indkaldelsen sendes pr mail og tilmelding sker på 
hjemmesiden. Bestyrelsesformændene skal have mulighed for at fremsen-
de deres synspunkter skriftligt for det tilfælde at de ikke kan deltage. Der 
inviteres ikke indledere udefra, men vi forsøger at udpege to deltagere til 



 

 Side 2 

kortfattet at forelægge synspunkter fra hvert af de to yderpunkter som har 
præget debatten. 

Efter mødet udarbejder BD et kortfattet udkast til et strukturforslag, som 
drøftes i bestyrelsen på et telefonmøde den 10/6 kl 20. 

Pkt 6 Møder med ministeriet 

Vi ønsker at fortsætte informationsmøderne med ministeriet. Datoer og tid 
aftales med Per Hansen. Mulighederne er: 22/6 om formiddagen, samt 28/6 
og 29/6 hele dagen.  Foreløbig er der tre sikre emner: bygningerne, kapaci-
tet og elevfordeling, samt overenskomsten. Muligvis skal vi bede om, at 
Susanne Sehestedt Clausen som har ansvar for OK 11, deltager ved sidst-
nævnte emne. 

Synlighed i offentligheden og øget indflydelse i relation til politikere blev 
ligeledes drøftet under dette punkt. 

Pkt 7 Rektorløn 

Selve lønmodellen er nu aftalt på en række møder med ministeriet, og vi 
afventer herefter et udkast til vedledningen. 

Pkt 8 Kommende møder 

Nye bestyrelsesmøder blev aftalt til den 25. august kl 10 i København og 9. 
november kl 10 i Kolding. 

Pkt 9 Eventuelt 

Der var enighed om at problemerne med grundtilskud ved fusioner skal 
afklares nøjere, inden vi tager sagen op med ministeriet. 

Endvidere overvejer CS om der kan arrangeres et regionalt møde for hele 
eller dele af Syddanmark, idet der er behov for almindelig udveksling af 
synspunkter og erfaringer bestyrelsesformændene imellem. 

 

BD 

 

Note udenfor referat 
Brevet til Charlotte Tang (nævnt under pkt 4) findes næste side. 



 

 Side 3 

Kontorchef Charlotte Tang  
Undervisningsministeriet 
Institutionsafdelingen  
Frederiksholms Kanal 25  
1220 København K 

 

 

 

 

 

28. maj 2010 

Bygningsoverdragelse 

Kære Charlotte Tang 

Gymnasiernes Bestyrelsesforening har på sit seneste bestyrelsesmøde 
drøftet en række henvendelser om bygningsoverdragelse fra medlemmer af 
foreningen.  

På den baggrund har vi behov for en kort status for aktiviteterne på områ-
det med fx følgende indhold: 

 navngivet oversigt over gymnasier, der endnu ikke har modtaget 
købstilbud 

 oversigt over handler, der ikke er afsluttede – begrundelse for 
manglende færdiggørelse 

Bestyrelsen har fra medlemmer modtaget kritik over manglende eller meget 
langsommelig besvarelse af direkte henvendelser fra gymnasierne.  

På grund af den ledelsesmæssige usikkerhed det giver anledning til, beder 
vi dig venligst om at kommentere dette forhold. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Benny Dylander 
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