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Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde den 21. februar 2014

Mødet blev holdt hos Bodil Due kl. 11-13.

Til stede: Benny Dylander (fmd), Bodil Due, Jan Bendix, Peter Norrild og 
Lisbeth Wissing

1. Referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt

2. Ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Programmet til generalforsamlingen mandag den 31. marts på Gefion 
Gymnasium er på plads. Oplægsholdere er Steen Beck om mangfoldig-
hedsgymnasiet og Niels Egelund om folkeskolereformens betydning for de 
gymnasiale uddannelser. 

Der skal vælges to nye medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen indstiller to 
kandidater: Peter Lykke-Olesen og Hans Peter Jensen. 

Bestyrelsen drøftede vedtægterne og blev enige om at fremsætte et forslag 
til vedtægtsændring, så formuleringerne om valg til formand bliver klarere. 

Det blev besluttet at holde en ekstraordinær generalforsamling onsdag den 
4. juni kl. 14-16. Den ekstraordinære generalforsamling vælger endnu to 
nye medlemmer.

Efterfølgende vil der være en afskedsreception for foreningens stifter, Ben-
ny Dylander, som stopper efter 8 år som formand. 

3. Undervisningsministeriet og de nye bestyrelser

Undervisningsministeriet lægger op til et nært samarbejde mellem ministe-
riet og bestyrelsesforeningerne for de fire ungdomsuddannelser, bl.a. vil de 
gerne holde bestyrelsesseminar m.v. samt regelmæssige dialogmøder. 
Bestyrelsen drøftede et forslag til, at vi henvender os til ministeriet og op-
fordrer til, at der også bliver indbudt til fælles møder mellem ministeriet, 
rektorforeningen og GBF. Desuden blev det problematiseret, at ministeriet 
ikke i højere grad inddrager samarbejdet mellem ledelse og bestyrelse i de 
ledelseskonferencer, der nu skal i gang for rektorer og direktører. 

4. Næste møde

Mandag den 14. april kl. 10. Mødet bliver holdt i København.



Side 2

6. Ekstra

Forud for bestyrelsesmødet havde vi et møde med den nye formand for 
Rektorforeningen, Anne-Birgitte Rasmussen, om det fremtidige samarbejde 
med Rektorforeningen. Der var enighed om, at vi skal udstrække samar-
bejdet de to foreninger imellem. Det blev besluttet, at 
vi gennem løbende dialogmøder holder hinanden orienteret. Bl.a. blev det 
drøftet at nedsætte et miniudvalg, bestående af et par repræsentanter for 
hver forening. Samarbejdet kan bl.a. handle om OK15, resultatkontrakter, 
gå-hjem-møder for de nye bestyrelser, institutionsstruktur m.v.
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