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Referat af bestyrelsesmøde på Ordrup Gymnasium den 16. juni 2010  
kl. 17 - 19 
Til stede: Johan Schrøder, Bettina Christiansen, Lisbeth Winther, Kjeld Mazanti Sørensen, Kurt Nielsen, Viggo 
Tvergaard, Kristoffer 3c, Signe 2y, Heidi Christiansen, Henning Thomsen og Ole Pinholt 
Afbud: Michael Lange 

NR. DAGSORDEN BESLUTNING 

1 Godkendelse og underskrift af 
referat bestyrelsesmødet d. 23. 
marts 2010 
 

 vedlagt som bilag 1 

Referatet af 23. marts 2010 blev godkendt og 
underskrevet. 

2 Protokollater eller andre 
meddelelser fra revisionen 
 

 der er ingen meddelelser 

Ingen meddelelser. 

3 Perioderegnskab pr 31. maj 2010-
06-08 

 vedlagt som bilag 2 

Perioderegnskabet blev taget til efterretning. 
Henning uddelte pressemeddelelse fra UVM som annoncerer 
en 1% besparelse på dette års budget. Dette vil svare til en 
besparelse i dette finansår på ca. 440.000 på OG. 

4 Orientering om arbejdet med 
nøgletalsanalyse 
 

 vedlagt som bilag 3 

Henning præsenterede nøgletalsanalysen. Han 
understregede, at dette er det første bud på en sådan 
analyse og at validiteten foreløbig er begrænset p.g.a. det 
endnu begrænsede datamateriale.  
Der var en drøftelse af metodik og analysens hoved- 
konklusioner. Kurt omdelte et bilag og påpegede, at ud fra 
tallene kunne man konstatere at skolen er meget veldrevet 
og til en billigere penge en sammenlignelige skoler. 
Johan foreslog, at man benchmarkede med andre 
gymnasier i området, da man her lettere vil kunne blive 
enig om fælles konteringsprincipper. En sådan 
benchmarking vil i givet fald være anvendelig. Dette 
undersøges. 

5 Status på køb af skolens 
bygninger 
 

 mundtlig orientering v/ 
Henning 

Endnu intet købstilbud fra UVM, og henvendelser til UVM 
har ikke oplyst sagen. 

6 Status på ventilationsprojektet 
 

 mundtlig orientering v/ 
Henning + bilag 9 

Licitationen på fase 1 af ventilationsprojektet er 
gennemført. Desværre ser det på nuværende tidspunkt ud 
som om, at prisen for hele projektet vil blive ca. 2 mio. 
dyrere end det oprindelige budget. Der arbejdes på at 
minimere den samlede budgetoverskridelse. 
Gentofte Kommune har ikke godkendt ansøgningen om 
markiser på den høje bygning. Bestyrelsen er meget 
uforstående over for dette. Lisbeth vil undersøge sagen 
interne i Kommunen, og der vil blive arbejdet videre på 
sagen efter sommerferien. 

7 Status på visionsarbejdet 
 

Henning gennemgik hovedpunkterne i de forskellige 
indsatsområder. 



 vedlagt som bilag 4, 5 og 6 Rapporten om brobygning inden for matematik mellem 
folkeskole og gymnasium udsendes med referatet.  

8 Resultat af evaluering af 
nøgleområder 2009 
 

 vedlagt som bilag 7 

Evalueringen blev rost og taget til efterretning. 

9 K & E-plan 2010-11 
 

 vedlagt som bilag 8 

Plan og nøgleområder vedtaget. 

10 Eventuelt Kristoffer blev takket for sin indsats i Bestyrelsen og 
generelt for skolen. 

Mødet sluttede kl. 19.10 
 
Referent: Ole Pinholt 


