
 
Referat af bestyrelsesmødet 18 – torsdag den 25. marts 2010 
 
Ad 1. Godkendelse af dagsordenen 
 Dagsordenen blev godkendt. 
 
Ad 2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 3/12 2009 
 Referatet fra Bestyrelsesmødet den 28/1 2010 blev godkendt og underskrevet. 
 
Ad 3. Nyt siden sidst – Meddelelser / Orientering  
Kirsten Jeppesen (KI): der har været et rekordstort antal ansøgere til gymnasiet i år. Pt er der 
228, der har ansøgt GG som første prioritet. KI udleverede oversigt over ansøgernes forhånds-
ønsker mht. studieretninger. Fordelingen ser fornuftig ud, dog kunne vi godt have ønsket lidt 
flere ansøgere til de sproglige studieretninger. 
KI:  6 lærere og KI tager på studietur til Kina i april for at besøge vores partnerskole i Jiaxing. 
Her skal de nærmere aftaler for udveksling aftales. 
I starten af maj får vi besøg af 4 personer fra vores partnerskole i Istanbul. 
Enkelte sproglige elever skal på individuelle studieture  
Der er kommet tilbagemeldinger vedrørende bestyrelsesmedlemmer for den kommende 4-
årige periode fra flere af de udpegningsberettigede. Repræsentant fra de videregående uddan-
nelser bliver Carl-Jørgen Bindslev (genvalg), Gribskov Kommunes repræsentant bliver Caro-
line Kroner og repræsentant for det teknisk administrative personale bliver Susanne Mørkeby 
Larsen (genvalg). Der mangler tilbagemelding fra grundskoleområdet, elevrådet og pædago-
gisk råd.  
Carl-Jørgen Bindslev (CJ): Den nye bestyrelse skal starte uden Keld Jepsen. På det første be-
styrelsen i den nye bestyrelse skal bestyrelsen udpege repræsentanten fra erhvervslivet. Keld 
Jepsen vil gerne fortsætte.  
KI: Der er kommet nye, flotte sofaer i alle studieretningsområderne. 
KI: orienterede kort om Olivers tragiske dødsfald på en skitur i vinterferien og om efterforlø-
bet her på skolen. 
Henning Høy Carstens (HC): orienterede om møde i dialoggruppen ang. omlægningerne af 
den kollektive trafik i Gribskov Kommune. 
HC: orienterede kort om pressens artikel vedrørende sidste gymnasiefest, hvor de fejlinforme-
rede. Der er efterfølgende kommet et dementi. 
Andreas Elkjær (AE): Gribskov Kommune står over for diverse budgetudfordringer og skal 
blandt andet finde 4 – 5 mio. kr. på børne- og ungeområdet  
Der har været børn- og ungehøring med 100 børn/unge og børne-ungeudvalget. Det var et flot 
arrangement afholdt i Gribskov Kultursal. 
Patrick Offendal (PO): Elevrådet har afholdt vellykket fredagscafe med ca. 175 – 200 delta-
gende elever og gode tilbagemeldinger efterfølgende.  
  
Ad 6. Økonomi 
a.Årsrapport 2009   
Da Bo Madsen PriceWaterhouseCoopres var kommet, gik vi til økonomipunktet. 
Bo Madsen gennemgik årsrapporten og revisionsprotokollatet. Der blev stillet enkelte 
spørgsmål, som Bo Madsen svarede på.  Konklusionen var, at det var et fint regnskab og revi-
sionsprotokollat.  Årsrapporten og forvaltningsrevisionen blev godkendt og underskrevet. 
 



b. Budget 2010 – status pr. 28/2 2010 
  HC: gennemgik kort status ud fra den rundsendte økonomiske kommenterede status. 
  
 
Ad 4. Personalepolitik. 
KI: Personalepolitikken har været på dagsordenen  på sidste bestyrelsesmøde og på SU-mødet. 
Der er sket nogle tilretninger i forhold til ny lovgivning ang. sygefravær samt konsekvensret-
telser. Indledningsvis bør der stå, at SU drøfter og bestyrelsen godkender. Bestyrelsen bemyn-
diger KI til at skrive dette ind, og desuden ændres papiret således, at personalepolitikken revi-
deres hvert andet år i stedet for hvert år.   
 
Ad 5. Administrativt fællesskab vedrørende bygningsdrift – status 
KI redegjorde kort for status. Opgaven har været i udbud, og  5 firmaer har givet bud, hvoraf 3 
blev udvalgt til på et møde for alle involverede rektorer at fremlægge og udbygge deres bud. 
De 3 udbydere blev bedt om fremlægge en overordnet økonomisk beregning, før der bliver 
truffet endelig beslutning. 
HC orienterede om, AT-påbuddet vedr.ventilation udfærdiges i sommerferien (UBST har haft 
det i udbud). Samtidigt kommer der nyt tag på trykkeriet. Nyt linoleum på de fejllagte gulve er 
i proces og sker løbende. Pga. vejrlig har Nørretofte ikke kunne lægge udendørsfliser, som af-
talt, men vil gå i gang, så snart frosten er af jorden. 
Gymnasiet er gået med i fælles ski-udbud ang. indkøb af el samt energimærkning.  

 
 Ad 7. Evt. 
Mødedatoen for næste bestyrelsesmøde blev fastsat til onsdag den 26 maj kl. 16.00  
 
KI takkede Lisbeth for den tid hun har siddet i skolens bestyrelse og hun fik overrakt en gave 
fra skolen. 
 
 
Ref. HC   
 
  
Godkendelse: 
 


