
	  

 
 

23. marts 2012 
 
 
Referat af 
 
Bestyrelsesmøde på Ordrup Gymnasium d. 29. marts 2012 
Til	  stede:	  Johan	  Schrøder,	  Bettina	  Christiansen,	  Lisbeth	  Winther,	  Viggo	  Tvergaard,	  Michael	  Lange,	  Lene	  Lecker	  ,	  
Kurt	  Nielsen,	  Ida	  2b,	  Heidi	  Christiansen,	  Henning	  Thomsen	  og	  Ole	  Pinholt.	  Desuden	  deltog	  revisor	  Søren	  Jensen	  
Afbud:	  Oliver	  3s	  	  
 
 
 

NR Dagsorden Beslutning 

1 Endelig godkendelse og underskrift af 
referat af møde 6. december 2011 
 
- vedlagt som bilag 1 

Referatet af d. 6. december 2011 godkendt og 
underskrevet 

2 Protokollater eller andre meddelelser 
fra revisionen 

Intet 

3 Årsregnskab 2011 
 
Ø Årsrapport 2011 vedlagt som bilag 

2 
Ø Revisionsprotokollat vedlagt som 

bilag 3 

Revisor Søren Jensen gennemgik årsrapport og 
revisionsprotokollat. Han udtrykte stor ros til 
økonomiforvaltningen på OG, og konkluderede, 
at OG er en meget velforvaltet gymnasieskole. 
Bestyrelsen underskrev årsrapport og revisions-
protokollat. 

4 Budget 2012 samt strategisk budget 
2012-2015 
 
Ø budget 2012 er revideret og ind-

stilles til vedtagelse mens det 
strategiske budget er til oriente-
ring 

 
Ø vedlagt som bilag 4 

Henning gennemgik det reviderede budget for 
2012 samt det strategiske budget for 2012-15. 
Johan konkluderede, at det reviderede strategi-
ske budget viser, at det er helt forsvarligt at 
igangsætte byggeprojektet. 
Bestyrelsen godkendte det reviderede budget 
for 2012. 

5 Orientering om byggeprojekt Science-
hus 
 
På mødet vil der blive orienteret om 
 
Ø forudsætningsændringer for kapa-

citetstilskud 
Ø den hidtidige proces m. nabohø-

ring og kommunen 
Ø alternative forslag, som er bragt i 

spil (bliver fremlagt på mødet). 
 

Henning orienterede om udviklingen i byggepro-
jektet.  
Kommunen har ønske en ny placering af bygge-
riet samt en deling af bygningen i to. Dette 
nødvendiggør en ny lokalplansproces. Bestyrel-
sen blev opfordret til at deltage i den kommen-
de nabohøring. 
Bestyrelsen gav Henning mandat til at gå videre 
med det skitserede projekt. 
 



	  

Ø brev fra MBU vedlagt som bilag 5 
Ø væsentligste bygningsalternativ 

som præs. for kommunen, bilag 6 

6 Beredskabsplan for skoleskyderier, 
mv. 
 
Ø planen vedlægges som bilag 7 

Planen godkendt af bestyrelsen. 

7 Skriftlig information til bestyrelsen 
 
Sagen om graffiti på et toilet med 
dødstrusler mod eleverne generelt og 
mod rektor specielt er opklaret, og 
vedkommende elev har tilstået. Hun 
går ikke længere på skolen. Jeg in-
formerer yderligere på mødet. 

Bestyrelsen tog informationen til efterretning.  
 

8 Eventuelt OP orienterede om søgetallet som i år er på 319 
– en flot stigning fra 290 sidste år. 

Referent: Ole Pinholt 


