
 

 
 
 

26. marts 2009 
 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde på Ordrup Gymnasium d. 25. marts 2009 
 
Til stede: Johan Schrøder, Michael Lange, Steen Mogensen, Kjeld Mazanti Sørensen, Charlotte 
3r, Kristoffer 2c, Kurt Nielsen, Viggo Tvergaard, Heidi Christiansen, Henning Thomsen og Ole 
Pinholt  
Afbud: Bettina Christiansen 
 

NR. DAGSORDEN BESLUTNINGER 

1 Endelig godkendelse og under-
skrift af referater fra 8. okt. 08 og 
10	dec.	08 
 
Ø referat fra 10. december 2008 

vedlagt som bilag 1  

Referatet fra d. 8. okt. 2008 fik den sidste under-
skrift. 
Referatet fra d. 10. dec. 2008 blev godkendt og 
underskrevet. 
 
Bestyrelsen drøftede referaternes indhold og 
længde, og besluttede af referaterne skulle fast-
holdes i sin hidtidige form. 

2 Protokollater eller andre medde-
lelser fra revisionen 
 
Ø se pkt. 3 

Se pkt. 3. 

3 Årsregnskab 2008 
 
Ø årsrapport og revisionsproto-

kollat vedlægges som bilag 2 
og 3 

 
Revisor Søren Jensen vil være til 
stede på bestyrelsesmødet. 

Revisionsprotokollatet blev gennemgået og års-
regnskabet for 2008 blev godkendt. 
 
Bestyrelsen bad ledelsen om på næste møde  at 
komme med et oplæg til en drøftelse af risikofak-
torer i OG´s aktiviteter og budget med henblik på 
udarbejdelse af en flerårig budgetstrategi. 

4 Orientering om administrative 
fællesskaber 
 
Der er blevet mulighed for at ind-
gå i administrative fællesskaber.  
 
Ø UVM's oversigtspublikation 

samt HT's notat vedlægges 
som bilag 4 og 5. 

Hennings notat blev taget til efterretning. 

5 Placering af "4." bestyrelsesmøde 
2009 
 
Ø 9/12-2009 eller 

Det ”4.” bestyrelsesmøde afholdes d. 9/12 2009.  
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Ø 13/1-2010? 

6 Spørgsmål og kommentarer til 
skriftlig information  
 
Ø Skriftlig information vedlagt 

som bilag 6 

Den skriftlige information blev taget til efterret-
ning. 
 
Henning tilføjede, at ansøgertallet nu var oppe på 
248 – det højeste nogensinde. 
Michael opfordrede til, at man søgte penge til f.x. 
Street-fodboldarrangementet i Regionen, som 
havde en pulje til bl.a. den slags arrangementer. 

7 Evt. Intet 

 
Mødet sluttede kl. 19.30 
 
Referent. Ole Pinholt. 


