
 Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde den 19. juni 2014 
 
Mødet blev holdt på VIA UC, Risskov kl. 11-14. 
Til stede: Hans Peter Jensen (fmd) Bodil Due, Jan Bendix, Else Erikstrup, Nils-Georg Lundberg, 
Peter Lykke-Olesen og Lisbeth Wissing 
 
1. Referat fra sidste møde 
Der er fulgt op på alle punkter bortset fra vedtægtsændringerne, som er udskudt til et senere 
bestyrelsesmøde. Referatet blev godkendt.  
 
2. Fordeling af opgaver i bestyrelsen og politikområder 
Ved den ekstraordinære generalforsamling den 4. juni blev Hans Peter Jensen valgt til formand og 
Else Erikstrup og Nils-Georg Lundberg blev valgt ind i bestyrelsen.  Under punkt 2 blev der derfor 
brugt en del tid på at kortlægge, hvilke kompetencer, der er til stede i den nye bestyrelse og hvilke 
politikområder, der skal lægges særlig vægt på i den kommende periode.  
Der var enighed om det ønskelige i, at gymnasiebestyrelsernes synspunkter på rammer og indhold 
i ungdomsuddannelserne tydeliggøres overfor medlemmerne og offentligheden. Blandt temaer til 
drøftelse nævntes: Adgangskrav til gymnasiet, grundforløbet, sammenhæng i 
uddannelsessystemet fra folkeskole til videregående uddannelser, vejledningen, 
gymnasiekapacitet, fordeling af elever og gymnasiets pædagogik, elevernes forskellige 
forudsætninger fagligt og socialt, talentpleje, naturvidenskab og profilering  
Mht. fordeling af opgaver i bestyrelsen har Hans Peter Jensen meldt sig til Tilsynsforum, og Bodil 
Due er suppleant. Peter Lykke-Olesen repræsenterer GBF og de private gymnasier i EVAs 
repræsentantskab.  
 
3. Sekretariatsfunktionen og samarbejdet med Rektorforeningen 
LW stopper som sekretariatschef den 1. oktober for at gå i gang med et bogprojekt. Hans Peter 
redegjorde for 3 mulige scenarier i forbindelse med en ny ansættelse:   

 Vedkommende ansættes af GBF, og vi taler med Rektorforeningen eller andre 
ungdomsuddannelsesorganisationer om kontorfællesskab 

 Rektorforeningen ansætter en ny medarbejder, der udelukkende skal varetage opgaver for 
GBF 

 Den nye medarbejder har hjemmekontor svarende til den ordning, LW har haft  
 
I bestyrelsen var der enighed om den første model, hvor den nye medarbejder har kontor i 
Rektorforeningen, og man ser gerne, at bogholderopgaver med regnskab, økonomi og opkrævning 
af kontingent samt it løses sammen med Rektorforeningens sekretariat. Desuden blev det 
vedtaget, at den nye medarbejder ansættes i 30 timer og får stillingsbetegnelsen chefkonsulent.  
HPJ og LW tager et nyt møde med Helle Otte, der er direktør i Rektorforeningen mhp. at finde en 
løsning som den ovenfor skitserede.   
 
4.Valg af kasserer 
Beslutningen om hvorvidt der skal vælges en kasserer udskydes, til der er en løsning på den 
fremtidige sekretariatsfunktion. 
 
5. Gå-hjem-møder og nye GBF-medlemmer  
Efter udpegningen til de nye gymnasiebestyrelser har der været udskiftning af 33 
bestyrelsesformænd. Samtidig er der også inden for det seneste år kommet mange nye rektorer. I 
den forbindelse har vi sammen med Rektorforeningen planlagt to fyraftensmøder: I Århus den 10. 
september og i København den 17. september. Kurserne retter sig mod bestyrelsesformænd og 
næstformænd samt rektorer og souschefer. Fokus på kurserne er rettet mod de nye 
bestyrelsesformænd og/eller nye rektorer, men alle bestyrelsesformandskaber og 



rektorer/souschefer kan tilmelde sig. Desuden planlægger GBF sammen med 
Undervisningsministeriet og de øvrige bestyrelsesforeninger for ungdomsuddannelserne en større 
konference i slutningen af november.  
 
6. Næste bestyrelsesmøder 
Er fastsat til den 15. september på Egmont Kollegiet kl. 10 til 16. 
 
7. Eventuelt 
Der var intet under dette punkt 
 
LW 


