
 

 

 Gymnasiernes Bestyrelsesforening • Normasvej 20 • 2000 Frederiksberg •  www.gymbf.dk • tlf 36 46 13 88 

Referat af bestyrelsesmøde 7. april 2006 
på formandens adresse 

Fremmøde: Benny Dylander, formand, Inger Jensen, Jan Bendix 

Svend Aage Olsen var forhindret, men han og formanden har drøftet dags-
ordenspunkterne på et forudgående møde. 

1. Siden sidst 
Formanden har haft møde med styrelsen for Gymnasieskolernes Rektor-
forening den 10/3, hvor Rektorforeningen trak deres tilbud om betaling af 
udgifter tilbage. Det har givet mulighed for kontingentbetaling og dermed 
indmeldelser. 
Desuden har formanden deltaget i Private Gymnasier og Studenterkursers 
Repræsentantskabsmøde den 22/3, og i et orienteringsmøde om fusions-
planer mellem Handelsskolernes Bestyrelsesforening og Danmarks Er-
hvervsskoleforening den 5/4. 

2. Økonomi og indmeldelser 
Svend Aage Olsen fungerer nu som foreningens kasserer. Overførslerne af 
kontingentmidler fra Undervisningsministeriet skal verificeres, og eventuelt 
skal der udsendes 'rykkerbreve'. 
Der foreligger indtil nu 49 indmeldelser, hvilket ikke er fuldt tilfredsstillende, 
men der er utvivlsomt mange gymnasier hvor indmeldelsen endnu ikke har 
været behandlet i bestyrelsen. 

3. Konferencen den 2. marts 
Konferenceprogrammet er blevet færdiggjort, og der vil i de enkelte pro-
grampunkter være god mulighed for både erfaringsudveksling og sonderin-
ger vedrørende særlige problemområder i bestyrelsesarbejdet. Der skal 
gennemføres mere information til medlemmerne for at øge deltagerantallet, 
herunder eventuelt en brevudsendelse.  

4. Hjemmesiden 
Hjemmesiden er blevet godt modtaget, og fungerer efter hensigten. Det vil 
være nødvendigt med en mail til medlemmerne hver gang der lægges ny-
heder på siden. 
Herudover skal det overvejes om der kan laves en 'Gæstebog' hvor med-
lemmerne kan placere spørgsmål og konstateringer til videre debat. Hen-
sigten er at skabe et forum for viden og debat om de fælles problemer som 
bestyrelserne støder på. Som eksempler herpå blev nævnt økonomipro-
blemer i forbindelse med kopieringsafgifter og hensættelser af feriepenge. 



 

 Side 2 

Mange af GBFs medlemmer repræsenterer en stor viden, som bør komme 
samtlige til gode.  

5. Kommende aktiviteter 
Der har været afholdt et møde mellem de københavnske bestyrelsesfor-
mænd, som blandt andet henstiller til GBF at rette henvendelse til Under-
visningsministeriet om eventuelle kommende problemer med bygningsover-
tagelse. Der bør arbejdes på at gennemføre lignende lokale møder i andre 
regioner. Herudover må overvejes hvilke 'temamøder' der kan afholdes 
frem til generalforsamlingen sidst på året. Eventuelt kan der indhentes erfa-
ringer udefra, enten som grundlag for møder eller som studierejser for med-
lemmerne til efterfølgende afrapportering. Konferencen den 2. maj vil være 
en god platform for drøftelser af hvilke områder GBF skal sætte ind på. 

6. Høringssvar 
Undervisningsministeriet har udsendt Forslag til Lov om institutioner for 
almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mm. til høring 
med svarfrist 10. april. Der udarbejdes et høringssvar fra GBF. 

7. Eventuelt og næste møde 
Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til 2. maj i fortsættelse af konferencen i 
Odense. 
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