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Referat fra bestyrelsesmøde den 6. december 2006 kl 15.30-16.30 
i lånt lokale i Undervisningsministeriet 

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

Formanden glemte at byde de to nye bestyrelsesmedlemmer, Crilles Ba-
cher og Peter Norrild, velkommen i bestyrelsen. Det er hermed gjort. 

1. Medlemmer 
Vi har 107 medlemmer, hvilket er tilfredsstillende. Dog skal det undersøges 
om vi er underrepræsenteret i Midtjylland og specielt i Århus. Jan Bendix 
(Bettina) påtog sig denne opgave. 
Sct Annæ Gymnasium har ytret ønske at blive optaget eller være associe-
ret medlem af foreningen, men vores vedtægter kræver at der er tale om 
selveje, hvilket ikke er tilfældet, idet Sct Annæ er et kommunalt gymnasium. 
Det blev besluttet at vi allerede nu kan betragte dem som associerede, 
hvorefter vi vil ordne det formelle ved en beslutning på den ekstraordinære 
generalforsamling. 

2. Budgetanalysen 
Det blev besluttet at gå videre med opgaven, som blev foreslået på gene-
ralforsamlingen, og Jan Bendix blev udpeget som kontaktmand. Sigtet med 
analysen er ikke politisk, men en benchmarking som belyser hvordan det 
enkelte gymnasium vil tackle økonomi-allokeringen til blandt andet de ad-
ministrative opgaver. Jan Bendix tager kontakt med revisor Villadsen, som 
vi tidligere har drøftet opgaven med, for at få et udspil, og Crilles Bacher 
kontakter de private gymnasiers forening for at få nogle anvendelige bud-
getoplysninger og muligvis nogle erfaringer. Derefter fremlægges en ende-
lig plan for analysen. 

3. Høringssvar 
Vi har modtaget 7 bekendtgørelser i høring, og beklageligvis er svarfristen 
overskredet. Vi sender alligevel vores svar, som i fem tilfælde er at vi ikke 
har bemærkninger. Bekendtgørelsen om kostelever er siden udsendelsen 
blevet ændret, hvilket vi noterer i svaret. Høringsbrevet om særlig veder-
læggelse besvares ikke, da vi i stedet har drøftet denne sag på vores møde 
med ministeriet. 

4. Møder og arrangementer i 2007 
Vi har fastlagt et medlemsmøde med efterfølgende generalforsamling til 
den 9. marts kl 13-16. Mødestedet skal aftales på næste bestyrelsesmøde. 
Foreløbige forslag er Rødkilde eller Rosborg Gymnasium, og det vil være 
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hensigtsmæssig med frokost fra kl 12-13. Som emne for medlemsmødet 
blev foreslået 'Medarbejderne som ressource', hvormed man kan drøfte 
muligheden for fleksibilitet i anvendelsen af arbejdskraft baseret på over-
enskomstaftaler. Dette emne er givetvis vigtigt for gymnasierne. Benny 
Dylander undersøger muligheden for at få en indleder fra Gymnasiernes 
Lærerforening, og Crilles Bacher kontakter Finansministeriets Personale-
styrelse, ligeledes med henblik på en indleder. 

(De to nævnte organisationer er i øvrigt ønskværdige kontaktpartnere for 
GBF, og det samme gælder Undervisningsministeriets Uddannelsesstyrel-
se, som vi bør kontakte i en anden sammenhæng). 

Herudover har vi fastlagt en konference til den 10. maj kl 10-16. Som tema 
for konferencen blev foreslået 'Kvalitetsarbejde', således at vi kan drøfte 
både kvalitetssikring af gymnasieuddannelsen og kvalitet i eget arbejde, 
dvs: hvordan er bestyrelsesarbejdet forløbet hidtil og hvad er erfaringerne 
efter et halvt år. Som konferencested blev Odense eller Nyborg nævnt - og 
vi kan så slutte af med et møde i København i efteråret, så vi har opfyldt 
vore geografiske forpligtelser. 

5. Eventuelt 
Formandshonorar, aldersdispensation og andre løbende sager blev drøftet 
uden beslutninger. 

6. Næste møde 
Næste bestyrelsesmøde er fastlagt til 18/1 2007 kl 10-12 med efterfølgende 
frokost for dem der vil. Mødet finder sted i København. 

BD 

 


