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Referat fra bestyrelsesmøde den 18.januar 2007 kl 10-12 

Saison Hellerup Parkhotels mødelokale 

Til stede: Benny Dylander (formand), Jan Bendix, Inger Jensen, Svend 
Aage Olsen (kasserer), Crilles Bacher og Peter Norrild. 

 
1. Fra sidste møde 
Vi har ikke hørt fra Sct Annæ Gymnasium, som vi har sendt et positivt svar 
på deres forespørgsel om at blive associeret medlem af foreningen. 

2. Budgetanalysen 
Ministeriet har meddelt at de finder ideen god og ser frem til en plan for 
analysen. Herefter vil de se på, hvordan de kan hjælpe eller bidrage. 

Jan Bendix kontakter revisor Niels Villadsen, således at vi kan få fastlagt 
hvad der skal indgå i analysen og hvordan den skal gennemføres. Sigtet 
med analysen er ikke politisk, men en benchmarking som belyser hvordan 
det enkelte gymnasium vil tackle økonomi-allokeringen til blandt andet de 
administrative opgaver. Crilles Bacher vil bidrage med sit kendskab til de 
private gymnasier. 

Det er næppe sandsynligt at alle er færdige med budgetteringen, så det 
blev besluttet at vi ved hjælp at et web-skema spørger de enkelte formænd 
hvor langt man er kommet. 

3. Medlemsmøde og generalforsamling 
Det er aftalt at vi holder medlemsmøde og ekstraordinær generalforsamling 
den 9. marts. Rødkilde Gymnasium ville gerne huse os, men ligger i bygge-
rod. I stedet spørges Horsens Gymnasium. Frokost før mødet kan eventu-
elt holdes et sted i byen. Mødetemaet er 'Medarbejderne som ressource', 
og herunder behandles løn- og arbejdsforhold. Det aftaltes at de enkelte 
bestyrelsesmedlemmer sender et par linier til formanden som grundlag for 
oplægget til indlederne og for mødeannonceringen. Som indledere satser vi 
på Bente Ørum fra Ministeriet, Helge Mørk Jensen fra GL, og Jørgen Chri-
stiansen eller Erik Stensgård fra rektorernes fagforening. Alle tre beskæfti-
ger sig med løn, så det er vigtigt at vi får beskrevet linket mellem den flek-
sible arbejdsindsats og arbejdsvilkårene på den ene side og løn og over-
enskomst på den anden side. Det er også vigtigt at overveje om tema-
formuleringen er rigtig. 

Generalforsamlingen planlægges senere. 
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Som en udløber af drøftelserne om løn og overenskomster blev det beslut-
tet at vi tager kontakt med Rektorforeningen for at komme med i de lønfor-
handlinger der skal finde sted her i foråret. Hvad angår overenskomst med 
lærerne kan vi arbejde sammen med rektorerne, hvilket ifølge sagens natur 
ikke kan gøres i forbindelse med forhandlingerne om rektorernes vilkår. 

4. Forretningsorden 
Jan Bendix og Benny Dylander har udarbejdet en forretningsorden som er 
sendt til ministeriet. Vi rykker for et svar eller en blåstempling så vi kan til-
byde den til medlemmerne. Rektorforeningen har også lavet en forret-
ningsorden, og ligeledes ligger der en udgave fra Gl. Hellerup som bygger 
på en Sosu-forretningsorden. Bestyrelserne kan selv vælge hvad de vil 
bruge, men det vil være et foretrække at vores får et fornuftigt ord med på 
vejen fra ministeriet. 

6. Regnskab og revisor 
Svend Aage Olsen fremlagde regnskab for 2006. De samlede indtægter er 
304.309,48 kr og udgifterne 129.943,49 kr uden honoraret til revisionspå-
tegning. 

Det blev besluttet at bede den Sønderborgske afdeling af Ernst og Young 
påtage sig revisionen, da dette er mest hensigtsmæssigt i forhold til kasse-
rerens adresse. 

7. Kontingent 2007 
Der skal udsendes elektroniske fakturaer, gerne i løbet af februar. Forman-
den og kassereren påtog sig at finde ud af hvordan dette gøres på en enkel 
måde. 

8. Eventuelt og næste møde 
Formanden kunne oplyse at Henrik Espersen, Bornholms Gymnasium, 
muligvis vil bede om GBFs opbakning i en verserende sag med ministeriet, 
som endnu ikke har godkendt den fremsendte vedtægt for Bornholms 
Gymnasium. Sagen udspringer af at der er divergerende holdninger til en 
gymnasiefusion på Bornholm. Vi afventer henvendelsen, og foretager indtil 
da nogle sonderinger for at se nærmere på baggrunden. 

Arbejdsbyrden i forbindelse med at få foreningen til at køre uden sekretari-
atshjælp blev kort drøftet. En stor del af arbejdet udføres af formanden, og 
der var enighed om at foreningen kunne betale for særlige udgifter i den 
forbindelse. 
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Næste bestyrelsesmøde er fastlagt til 9 februar efter den ekstraordinære 
generalforsamling. 
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