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Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde den 14. april 2014 

Mødet blev holdt hos Benny Dylander kl. 10-12. 

Til stede: Benny Dylander (fmd), Bodil Due, Jan Bendix, Hans Peter Jen-
sen, Peter Lykke-Olesen, Peter Norrild, Lisbeth Wissing 

 
1. Referat fra sidste møde 

Referatet blev godkendt.  

 
2. Vedtægtsændring 

Bestyrelsen besluttede at fremlægge generalforsamlingsforslag om at æn-
dre vedtægten, så formanden og kassereren vælges af bestyrelsen.  

 
3. Regnskab og økonomi 

Charlotte Szocska, som hidtil har været kasserer i GBF, og hendes advo-
katfirma har stået for økonomien i GBF. Charlotte Szocska er netop trådt 
ud af bestyrelsen, og der var enighed om, at hendes advokatfirma fortsæt-
ter den hidtidige administration af økonomien. 

 
4. Udpegninger 

GBF er blevet bedt om at udpege et medlem og en suppleant til det nyop-
rettede Tilsynsforum under Undervisningsministeriets Kvalitets- og Tilsyns-
styrelse. Fra GBF indtræder Hans Peter Jensen og Bodil Due (suppleant).  

Desuden er vi blevet opfordret til at stille med en oplægsholder til Folketin-
gets Børne- og Ungdomsudvalgs høring om fagligheden i gymnasierne 
tirsdag den 6. maj. Jan Bendix deltager og kommer med et oplæg.  

Peter Norrild udtræder af bestyrelsen til juni, og derfor skal der findes et nyt 
medlem til EVAs repræsentantskab. GBF indstiller Peter Lykke-Olesen.  

 
5. Nye formænd  

Indtil nu har 19 formænd tilkendegivet, at de stopper som bestyrelsesfor-
mænd den 1. maj. GBF vil sammen med Rektorforeningen arrangere nogle 
fyraftensmøder for de nye (og gamle) formænd i løbet af sensomme-
ren/efteråret. Desuden oprettes en liste med bestyrelsesformænd og rekto-
rer, som stiller sig til rådighed som mentorer for nye bestyrelsesformænd 
og rektorer. Listerne offentliggøres på de to foreningers hjemmesider. End-
videre har Undervisningsministeriet planer om et bestyrelsesseminar i løbet 
af efteråret for de nye bestyrelser på de fire ungdomsuddannelser.  



 

 Side 2 

 
6. Adgangskrav til gymnasiet 

Bestyrelsen tog en foreløbig drøftelse af holdningen til adgangskrav til 
gymnasiet, som Jan Bendix vil fremføre på tidligere nævnte høring i Folke-
tinget. Det blev besluttet, at adgangskravene tages op på et medlemsmøde 
15. september på Gefion Gymnasium.  

 
7. Kontakten med ministeriet  

Såvel GBF som Rektorforeningen ønsker, at de to foreninger indimellem 
deltager i fælles møder med ministeriet om gymnasierelevante spørgsmål. 
Den nye GBF-bestyrelse beslutter, hvordan dette gribes an.   

 
8. Næste møder 

Næste bestyrelsesmøde, som er konstituerende, bliver i Århus torsdag den 
19. juni kl. 11-14.   

Det følgende bestyrelsesmøde er fastsat til 15. september kl. 10.30 forud 
for medlemsmødet om adgangskravene.  

 
9. Eventuelt  

Der var intet under dette punkt 

 

  

 
 

 


