
 
 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR. 21 
TORSDAG DEN 1.  DECEMBER 2011 KL.8.00-9.00 

 
 
 

Til stede: Mogens Vad, Karen Riis Kjølbye, Michael C. Jørgensen, Jan Sørensen, Louise Stampe 

Berggreen, Daniel Fleischer-Michaelsen, Pia Nyring. 

 

Særligt indbudt: Arkitekt Mette Prip Bonné fra Rønnow Arkitekter A/S 

 

Afbud: Claus Høeg Madsen, Frederik Kehler, Vibeke Tromholt 

 

Referent: Birgitte Hansen 

 

 

Ad. 1 Rundtur i byggeriet 

Mette Prip Bonné viste rundt i de ombyggede idrætsfaciliteter, der ’næsten bliver færdige’ til den planlagte 

tid. Bestyrelsen udtrykte stor begejstring for de nye faciliteter og glædede sig til at se det helt færdige 

resultat. 

 

Ad. 2 Dagsorden 

Dagsorden godkendt. 

 

Ad. 3 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 28. september 2011 

Her havde Louise Stampe Berggren en rettelse til referatet fra sidste bestyrelsesmøde, idet hun gerne ville 

have pointeret at der var utilfredshed i lærergruppen med at ledelsen havde skåret i lærernes 

forberedelsestid i forbindelse med AP og NV – om end det ikke var de ca. 2 timer per årsværk der var 

problemet, men mere det principielle i det.   

 

Ad. 4 Meddelelser fra ledelsen 

Som omtalt på sidste bestyrelsesmøde har Øregård sammen med de 6 andre fredede gymnasier i Danmark 

rettet henvendelse til UVM med henblik på en forhøjelse af bygningstaxametret, idet vedligeholdelses-

udgifterne til en fredet ejendom er større end ved andre bygninger. 

 

UVM har oprettet en kapacitetspulje, hvor det er muligt at søge om midler til kapacitetsudvidelse på de 

enkelte gymnasier, hvilket indbefatter etablering af ekstra undervisningslokaler. Øregård Gymnasium har 

indsendt en ansøgning vedr. etablering af et fleksibelt naturvidenskabslokale 308, to nye lokaler i det 

tidligere bibliotek, samt det nye bibliotek/undervisningslokale. Gymnasierne skal selv finansiere 

byggeudgifterne med 75 % af overskuddet fra 2007-2010. UVM har modtaget vores ansøgning og har 

skrevet tilbage, at vi får svar i januar 2012. 

 

Pia Nyring roste eleverne for at have tacklet byggerod og begrænsede udfoldelsesmuligheder rigtig fint. 

 

Punktet rygning, der var oppe at vende ved sidste bestyrelsesmøde, hvor rygeområdet blev væsentligt 

begrænset, har vakt kritik blandt elever og lærere. Eleverne synes, at området er blevet for lille og lærerne 

mener ikke at eleverne kun opholder sig på det aftalte område. Punktet skal diskuteres på førstkommende 

pædagogiske rådsmøde. 

 

Tiden for orienteringsaftenen nærmer sig og vi har igen i år besluttet at annoncere i fællesskab med 

nabogymnasierne. 

 

 



 

Ad. 5 Budgetopfølgning tom. oktober 2011 og godkendelse af budget 2012 

Indledningsvis blev regeringens udspil om et gennemsnit på 28 elever i klasserne diskuteret. Fra lærerside 

blev der udtrykt tilfredshed med forslaget, men rent økonomisk bliver det svært for skolerne at få økonomien 

til at hænge sammen. Vi har på nuværende tidspunkt et gennemsnit på 29,7 elever i klasserne, men da den 

nye lov i første omgang kun vil gælde de kommende 1. g. klasser vil besparelsen i første omgang være på 

kr. 1 mio. (  af 2012 for 1. årgang), hvilket der er taget højde for i budgettet for 2012.  

 

Regeringens udspil skal til forhandling i Rektorforeningen omkring en konkretisering af besparelserne – ikke 

mindst med henblik på hvad der skal ske med de elever, der ikke vil være plads til i de forskellige 

fordelingsområder. Alene i Gentofte vil der mangle plads til 5-6 klasser, medens der i hele 

fordelingsudvalgsområdet Købehavn Nord mangler plads til hele 14-15 klasser. 

 

Jan Sørensen gennemgik budgetopfølgningen og fastslog, at økonomien ser fornuftig ud trods alt, og at 

skolen har et større overskud i indeværende regnskabsår. 

 

Bestyrelsen udtrykte ønske om fremover at have elevtal, antal klasser, samt aktiver og passiver med i 

budgetopfølgningen. 

 

Pia Nyring meddelte at der først vil blive taget stilling til hvorvidt en lærertur skal gennemføres, når vi er helt 

sikre på hvad besparelserne indebærer. 

 

Ad.6 Kreditforeningslån – drøftelser om evt. ændring i lånesammensætning. 

Punktet om lånesammensætningen affødte en drøftelse af de muligheder for låneomlægning som vi har - 

herunder F1 og F5 lån - og det blev besluttet at vente en måneds tid for at holde øje med renteudviklingen. 

 

Mogens Vad tilbød at kigge lånesammensætningen igennem og Jan Sørensen vil maile oplysningerne til 

ham. 

 

Ad.7 Eventuelt 

Mogens Vad havde fået flere henvendelser vedr. ”puttemiddage” og det blev besluttet at melde ud til 

kommende 1.g klasser, at det ikke er velset på skolen at afholde sådanne middage, da det slet ikke er i 

skolens ånd. Pia Nyring nævnte disse middage i sin tale til 1.g forældremødet og vil også tage emnet op til 

2.g rejsemødet i januar. 

 

 

Dato for næste bestyrelsesmøde: onsdag den 28. marts 2012 kl. 19.15. 

 

 

Punkt på næste møde: Skolens krise- og beredskabsplan  

 
 
 
 
 
Claus Høeg Madsen Mogens Vad Karen Riis Kjølbye 
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Michael C. Jørgensen Louise Stampe Berggreen Vibeke Tromholt 
 
 
 
 
 
Pia Nyring Daniel Fleischer-Michaelsen Julius Aarup Poulsen 


