8. juni 2011

Referat af bestyrelsesmøde på Ordrup Gymnasium den 7. juni 2011 kl. 17-19
Til stede: Johan Schrøder, Bettina Christiansen, Lisbeth Winther, Michael Lange, Viggo Tvergaard, Kjeld Mazanti
Sørensen, Kurt Nielsen, Signe 3y, Oliver 2s, Heidi Christiansen, Henning Thomsen og Ole Pinholt.

NR.

DAGSORDEN

1

Endelig godkendelse og underskrift
af referat fra foregående møde 29.
marts 2011
Ø

2

3

der er ikke indkommet
protokollater eller andre
meddelelser fra revisionen

Orientering om byggeprojekt 2011
1. Indledende om proces,
samarbejde med Gentofte
Kommune, mv. (HT)
2. Om det nye sciencecenter
(arkitekt Eva Jarl Hansen)
3. Om helhedsplanen (HT)
Ø

4

5

Intet.
Henning orienterede om brev fra undervisningsministeren med krav om oprettelse af et sikkerhedsog kriseberedskab. Ledelsen sikrer udarbejdelsen af et
sådant beredskab.

Henning orienterede om det hidtidige projektforløb og
om det velfungerende samarbejde med kommunen. På
opfordring fra borgmesteren afholdes der en uformel
nabohøring i august med det formål at lette lokalplanshøringen.
Der er sendt ansøgning til kommunen om byggeri af
sciencecenter, ændring af lokalplanen og ny facade på
den eksisterende høje bygning.
Eva gennemgik projektet, og bestyrelsen tiltrådte, at
der udarbejdes et egentligt projektforslag.
Johan slog fast, at flere lokaler/science-faciliteter er en
forudsætning for 8 spor, og 8 spor er forudsætning for
et rentabelt gymnasium.
Eva knyttede enkelte kommentarer til bilaget om
projektets økonomi. Henning understregede, at
projektet er udarbejdet med udgangspunkt i et
realistisk approach.
Forskellige finansieringsideer blev drøftet.
Bestyrelsen tilsluttede sig på det foreliggende grundlag
planen for sciencecenter og ombygning af de
eksisterende bygninger, idet Henning tilkendegav, at
der senere ved beslutning om projektforslag ville være
mulighed for at acceptere projektforslaget med
tilhørende finansiering, reducere byggeriet,
etapeopdele det, etc. Det ville være her, at de
egentlige beslutninger om iværksættelse af byggeriet
ville skulle tages.
Perioderegnskabet blev gennemgået og taget til
efterretning af bestyrelsen.

er udsendt som bilag 4

Orientering om ansøgersituationen,
oprettelse af studieretninger, mv.
Ø

7

bilag 3 udleveres på mødet

Perioderegnskab pr. 30. april 2011
Ø

6

Projektoplæg fra BBP er
udsendt som bilag 2

Byggeprojekt 2011 – orientering
om økonomien
Ø

Referatet af 29. marts 2011 blev godkendt og
underskrevet.

vedlagt som bilag 1

Protokollater eller andre
meddelelser fra revisionen
Ø

BESLUTNING

Orienteringen blev taget til efterretning

er udsendt som bilag 5

Eventuelt

Henning uddelte UVM's opgørelse over

eksamensresultaterne på landsplan i stx. OG ligger på
en flot 15. plads. Henning tilkendegav, at listen ikke er
korrigeret for diverse baggrundsfaktorer.
Kjeld meddelte, at han udtræder af bestyrelsen med
udgangen af dette skoleår.

Referent: Ole Pinholt

