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Referat fra bestyrelsesmødet 21.4.2009 

Undervisningsministeriets projektlokale 3 

Til stede: Benny Dylander (formand), Peter Norrild, Crilles Bacher, Jan 
Bendix og Bodil Due. 

1 Referat fra sidste møde (22/1 09) 
Der var ingen bemærkninger til referatet. 
Under samme punkt aftaltes følgende datoer for kommende møder i år: 
15. juni (formiddag) i København, 16. september (formiddag) i Århus, og 9. 
december (formiddag) i København. Disse datoer passer med at general-
forsamlingen holdes i uge 11, marts 2010. 

2 Opfølgning på generalforsamlingen på Gl. Hellerup Gymnasium 
Der var almindelig tilfredshed med generalforsamlingens forløb, både hvad 
angår den formelle del og indlæggene fra ministeriet. Det aftaltes at næste 
generalforsamling skal opdeles, så der er et afsnit med indlæg udefra og et 
afsnit hvor der er større mulighed for debat om foreningens aktiviteter og 
mål (svarende til generalforsamlingen i 2008). En web-analyse blandt med-
lemmerne kan være en forløber herfor. 

3 Medlemstilgang 
Rungsted Gymnasium er blevet medlem. Kun Varde Gymnasium og Skive 
Gymnasium står uden for medlemskredsen.  

4 Regionale koordinatorer 
Det blev aftalt at Bodil Due overtager posten som koordinator i Region 
Midtjylland, og at Crilles Bacher påtager sig at dække både Hovedstadsre-
gionen og Region Sjælland. 

5 Det nye selveje 
Det nye selveje vil føre til en række ændringer i love og bekendtgørelser, 
og dermed til justeringer af ministeriets styring, hvilket vi længe har efter-
spurgt. Bestyrelsen har behov for en samlet 'politikbeskrivelse' som fastslår 
(eller problematiserer) hvad vi forventer os af det iværksatte arbejde. Crilles 
Bacher tilbød at lave et udkast til en sådan beskrivelse. 

6 Bygningsoverdragelse 
Vi har med tilfredshed konstateret at bygningsoverdragelsen nu bliver en 
realitet. Den valgte betalingsevnemodel ser ud til at være velvalgt, men kan 
dog give problemer. Fx sikrer modellen ikke at de bygningsmæssigt ringe-
ste gymnasier får mulighed for udvidelser eller forbedringer, ligesom den 
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heller ikke løser problemet om etablering af nye gymnasier. Benny Dylan-
der deltager i ministeriets næste møde om bygningerne den 28/4. 

7 Ledelseprojektet 
Der var tilslutning til GBFs projektforslag på Partnerskabsmødet den 16/4, 
og projektet vil nu blive realiseret inden for en ramme af 2,2 mio kr. Der er 
foretaget nogle ændringer i projektforslaget - blandt andet inddrages besty-
relserne nu også i det foreslåede ledelsestjek. Der var i øvrigt en del kritik 
af ordet ledelsestjek. Der foreligger intet om hvordan projektet skal realise-
res, men vi kan utvivlsomt regne med at komme til at indgå i en styre- eller 
arbejdsgruppe. 

8 Møder i 2009 
Det er oplagt at bygningsoverdragelsen kan indgå som et emne på eventu-
elle regionale møder. 

Herudover var der enighed om at vi på næste bestyrelsesmøde drøfter 
spørgsmålet om landsdækkende møder i efteråret. Et emne her kunne væ-
re lønforhold - og specielt resultatløn. I forbindelse med resultatlønnen skal 
der i givet fald foreligge nogle tilbagemeldinger fra ministeriet om hvordan 
ordningen er håndteret indtil nu. 

9 Eventuelt og næste møde 
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 15. juni - om muligt i forlængelse af 
et 'ordinært' kontaktmøde i ministeriet. 

Tilføjelse udenfor referatet: 

Lisbeth Thorsen aflagde besøg midtvejs i mødet. Vi nævnte følgende: 

- Rektorløn 
Lisbeth Thorsen vil minde Otto Simonsen om sagen, og Per Hansen har 
givet tilsagn om at problemerne vedrørende cheflønspuljen vil blive løst. 
- Ressourceregnskaberne 
Det er vigtigt at der er sammenhæng med årsregnskabet, så man undgår 
dobbelt rapportering 
- Udbudsdirektivet 
Der vil ikke blive lavet et nyt direktiv. I stedet vil man tage stilling fra sag til 
sag. 
- Næste overenskomst 
Vil blive nævnt for Otto Simonsen. 
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