
Referat af bestyrelsesmøde nr

Referat af bestyrelsesmøde nr. 3  -  mandag den 29. maj 2007.
 
Fraværende: Susse Sørensen og Morten Lützhøft (afbud) 
 
Ad 1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt. 
 
Ad 2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 
12/3 2007 
Referatet blev godkendt og underskrevet.
Referater fra bestyrelsesmøder lægges på skolens hjemmeside under 
menupunktet ”Bestyrelse”.
 
Ad 3. Opfølgning på beslutninger fra sidste møde
Revisortilbuddet blev underskrevet.
Ansøgningen til ”Kloge m2 –puljen” blev ikke imødekommet af Realkredit 
Danmark.
Ansøgningen gennem og bruges evt. ved en senere lejlighed.
 
Ad 4. Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium
Det reviderede udkast til forretningsorden blev gennemgået og accepteret.
Forretningsordenen blev underskrevet.
 
Ad 5. Økonomi – status og orientering
Henning Høy Carstens udleverede og gennemgik budget-statuspapir pr. 30/4 
2007
Budgettets undervisningsdel blev derefter udleveret og gennemgået. 
Denne måde at gennemgå budgettet på blev positivt modtaget.
 
Ad 6. Visionskonference - opfølgning
Forslag til vision for Gribskov Gymnasium blev kommenteret og diskuteret. 
Det blev besluttet, at Visionsgruppen (bestående af elev-, lærer- og 
ledelsesrepræsentanter)  kigger på udkastet igen og forsøger at indarbejde 
bestyrelsens kommentarer.
Nyt udkast til vision drøftes på det første møde efter sommerferien - og i 
forlængelse heraf strategi og indsatsområder.
 
Ad 7. Elevtal /prognosetal for Gribskov Gymnasium
KI gennemgik den udsendte ”Udvikling i samt fremskrivning af ansøgertallet 
på Gribksov Gymnasium”, der er lavet på baggrund af faktiske elevtal i alle 
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folkeskoler og privatskoler i Gribskov Kommune. Konklusionen var, at 
prognosen ser positiv ud.
Gribskov Kommunes prognose, som Lisbeth Larsen er i besiddelse af, tages op 
på første møde efter sommerferien. 
                      
Ad 8. Evt.
Næste bestyrelsesmøde er fastlagt til tirsdag den 26. juni kl. 17 -18.
 
KI orienterede om, at Gribskov Gymnasium indgår i samarbejde med 4 andre 
gymnasier omkring tilbud på udbud af rengøringsopgaven.
 
Dimissionen finder sted fredag den 29. juni kl. 10.00 i Kultursalen. Alle 
bestyrelsesmedlemmer er velkomne. Evt. pladsreservation fås ved henvendelse 
til skolens kontor.
 
Kirsten Jeppesen
11. juni 2007
 
Godkendelse:
 
 
Keld Jepsen
formand
 
 
 
Bilag  Brev fra Realkredit Danmark
          Revideret adresseliste 

http://www.gribskovgymnasium.dk/Bestm3-29-5-07-referat.htm (2 of 2) [20-11-2009 10:24:48]


	www.gribskovgymnasium.dk
	Referat af bestyrelsesmøde nr


