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Referat fra bestyrelsesmødet den 9. november 2010 

Mødet blev afholdt hos advokatfirma Szocska A/S i Kolding. 

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

1 Referat fra sidste møde 
Referatet blev godkendt. 

2 Ny institutionslov 
Der er intet nyt om forslaget til ny institutionslov, som undervisningsministe-
ren nu vil drøfte med de uddannelsespolitiske ordførere. 

3 Opfølgning på mødet med de politiske ordførere 
BD og CB har afholdt møde med Marianne Jelved, Christine Antorini, Per-
nille Vigsø Bagge og Johanne Schmidt om gymnasiekapacitet og elevfor-
deling. Ordførerne var kritiske overfor det forslag vi har fremsendt til mini-
steren, idet de frygter at der vil ske en opdeling på A og B-skoler, hvis den 
enkelte rektor får indflydelse på elevudvælgelsen. 
Ud over kapacitet og elevfordeling drøftedes den overdrevne detailstyring 
af gymnasierne, og vi skylder stadig at fremsende eksempler herpå. Desu-
den drøftedes styringen qua taxameterordningen, hvor ordførerne var enige 
i at færdiggørelsestaxameteret er uhensigtsmæssigt. 
Opfølgningsbrevet blev drøftet og fremsendes snarest. 

4 Konference januar 2011 
Konferencen om bestyrelsernes betydning for gymnasiets ledelse og stra-
tegi er nu fastlagt til den 24. januar 2011 i Vejle. Den udbydes i samarbejde 
med Undervisningsministeriet, og ministeren deltager dels med et oplæg, 
dels i de tre gruppedrøftelser. Yderligere medvirker Per Hansen og Jarl 
Damgaard fra Undervisningsministeriet. 
Et særligt indlæg holdes af Kurt Klaudi Klausen, og forud for konferencen 
gennemføres en web-analyse om bestyrelsesformændenes indsats. 
Invitationer udsendes i indeværende uge, og konferencen omtales på 
hjemmesiden. 

5 Bestyrelseskurser 
Der er udbudt to bestyrelseskurser i samarbejde med Leadership Pluss: et 
for nye bestyrelsesmedlemmer og et for den samlede bestyrelse. 
Desuden gennemfører Danske Gymnasieelevers Sammenslutning to kur-
ser for elevrepræsentanterne - også i samarbejde med Bestyrelsesforenin-
gen, idet vi har stillet en underskudsgaranti på max 10.000 kr. CB og JB 
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deltager med indlæg, og vil eventuelt kommentere kurserne på hjemmesi-
den. 

6 Sekretariat og generalforsamling 
Det blev besluttet at afholde generalforsamling den 17. marts 2011 kl 10-13 
i Århus. Et af punkterne er fremlæggelse af forslag om ansættelse af en 
foreningssekretær for at opnå den fornødne sekretariatsbistand. Dermed 
skal der også stilles forslag om kontingentforhøjelse. 
Der var enighed om også at stille forslag om en vedtægtsændring, som 
blandt andet klarlægger opgavefordelingen mellem formanden, bestyrelsen 
og den kommende foreningssekretær. Desuden skal der stilles forslag om 
at indføje de formalia som blev nævnt på sidste generalforsamling. 
Økonomien blev drøftet særskilt. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet, men CB 
har peget på at det kunne være hensigtsmæssigt at udbetale et beløb til 
bestyrelsesmedlemmerne til dækning af udgifter i forbindelse med fore-
ningsarbejdet. Hvis beløbet holdes under en fastlagt maksimumgrænse, 
kan det udbetales skattefrit. Eventuelle beslutninger herom træffes senere. 

7 Eventuelt 
Under eventuelt drøftedes udkastet til en revideret budgetvejledning, som 
er sendt i høring. Erhvervsskolernes Bestyrelsesforening har udarbejdet et 
høringssvar, hvis hovedpunkter vi kan tilslutte os. Der var enighed om at 
meddele ministeriet dette. 

8 Næste bestyrelsesmøde 
Som dato for næste møde blev foreslået den 24. januar, dvs i forbindelse 
med konferencen i Vejle. 

BD 

 

 


