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Referat af bestyrelsesmøde 8 august 2006 kl 14-15.30 
på formandens adresse 

Fremmøde: Benny Dylander, formand, Inger Jensen, Jan Bendix, Svend 
Aage Olsen (fra kl 15) 

1. Medlemstilgang 
GBF har nu 91 medlemmer. I alt 36 bestyrelser er således ikke indmeldt, 
og det er muligt at nogle af disse faktisk ønsker medlemskab, men blot ikke 
har foretaget sig det fornødne. Det aftaltes derfor at vi ringer til 20 af de 
ikke indmeldte for at høre nærmere. Vi tager fem hver på basis af en liste 
som formanden fremsender. 

2. Økonomi 
Kassereren oplyste at indtægterne dags dato udgør 171.000 kr, mens ud-
gifterne beløber sig til 67.000 kr. Kun 55 bestyrelser har indbetalt deres 
kontingent, og problemet er at vi ikke ved hvem det er, da Ministeriet ikke 
oplyser dette når de overfører penge. Kassereren tage problemet op med 
Ministeriet på det aftalte møde den 22. august. Med samtlige kontingent-
indbetalinger vil vi kunne komme igennem året uden økonomiproblemer, og 
efter alt at dømme vil en kontingentopkrævning på 6000 kr (jvf vedtægten) 
være passende i 2007. 

3. Møde om fusioner 
Mødet vil finde sted den 29. august kl 13-16 på RUC. Programmet er fast-
lagt, men bekræftelser fra indlægsholderne mangler endnu. Formanden 
ordner det fornødne, og Jan Bendix sørger for postudsendelse af invitation 
og program. Rektorerne inviteres pr mail, og fra vores søsterorganisationer 
inviteres repræsentanter til at deltage i debatten. 

4. Bestyrelseskursus 
Med den ovennævnte invitation udsender vi også to tryksager fra HBF og 
DE. Den ene er en reklame for et bestyrelseskursus, som i stort omfang 
beskæftiger sig med økonomi og regnskab. Der var enighed om, at det ikke 
er disse emner der er vigtige for et GBF-kursus, men derimod 'de overord-
nede udfordringer for gymnasiet' i relation til selvejet, dvs et kursus eller en 
kursuskonference som i højere grad beskæftiger med kulturelle og sam-
fundsmæssige emner end med økonomiske. På mødet med Ministeriet den 
22.august fremlægger vi dette, når vi drøfter Søren Hansens tilsagn om 
hjælp til at udvikle et (ministerielt betalt?) kursus. 

5. Regionale møder 
Møderne i København og Sønderjylland fortsætter, og Inger Jensen og Jan 
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Bendix etablerer noget tilsvarende i deres områder. Der er frit valg med 
hensyn til form, indhold og deltagere, men møderne benævnes under alle 
omstændigheder 'Regionale møder', eller endnu bedre 'Regionale GBF-
møder'. 

6. Studietur 
Der er ikke fuld enighed om nytten af den annoncerede studietur, men vi vil 
forsøge at udbyde den med et konkret program som i første omgang opstil-
les uden kontakter eller aftaler med besøgsstederne. Hvis der melder sig 
tilstrækkeligt med deltagere på dette grundlag, gennemføres turen. I mod-
sat fald aflyses den. Formanden kontakter Crilles Bacher. 

7. Arbejdsgrupper 
I forbindelse med Bygningsgruppen skal der indhentes oplysninger fra Mi-
nisteriet, som vi derefter kan forelægge Hans Zeuthen. Besparelsesgrup-
pen må vi komme tilbage til senere. 

8. Generalforsamling 
Generalforsamlingen finder sted den 15. november fra kl 14 på Vestre Bor-
gerdyd. Ud over Bertel Haarders indlæg og hilsner samt formandens beret-
ning og de andre formelt nødvendige punkter vil det være hensigtsmæssigt 
med et indlæg om 'Globalisering og gymnasiet', hvis vi kan finde en god 
indleder. Ligeledes skal valget af nye bestyrelsesmedlemmer overvejes. 
Formentlig skal der findes tre nye, heraf mindst en hunkøn og en hankøn. 
Især Inger Jensen tænker videre for at finde en egnet restaurant til den 
efterfølgende middag. 

9. Næste møde 
Der vil være mulighed for et kort møde efter Fusionsmødet på RUC den 
29/9. 

Høringssvar: 
I fortsættelse af mødet behandledes høringssvaret vedrørende standard-
vedtægt for gymnasiernes bestyrelser. Syv medlemmer har afgivet kom-
mentarer, og heraf er de to medtaget i bearbejdet form i et udkast. Der var 
enighed om udkastet, dog således at der indføjes en bemærkning om den 
foreslåede aldersbegrænsning, som vi anser for uhensigtsmæssig i relation 
til kontinuiteten, samt en bemærkning om det faktum at en stor del af gym-
nasiernes styring allerede er fastlagt af Ministeriet, hvilket er et yderligere 
argument for vores ønske om at undgå en glidning af bestyrelsesopgaver 
fra strategi til operation.  
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