
	  

 
 

 
Referat af 
 
Bestyrelsesmøde på Ordrup Gymnasium d. 7. juni 2017 
Tilstede:	  Peter	  Engberg	  Jensen,	  Viggo	  Tvergaard,	  Jens	  Peter	  Bredholt,	  Peter	  Nordkild,	  Signe	  
Stenbak,	  Morten	  Noack,	  Linnea	  3r,	  Simon	  2b,	  Søren	  Helstrup,	  Christian	  Mørch,	  Ole	  Pinholt.	  	  
Afbud:	  	  Lisbeth	  Winther	  
 
 
 

NR Dagsorden Beslutning 

1 Endelig godkendelse og underskrift af referat 
af møde 29. marts 2017 
 

• Bilag 1 

Referatet af d. 29/3 2017 blev god-
kendt og underskrevet. 

2 Opfølgning på beslutninger fra sidste besty-
relsesmøde  

Intet. 

3 Protokollater eller andre meddelelser fra re-
visionen og Undervisningsministeriet 
  

• Bilag 2 Kvittering for modtagelse af 
årsregnskab 

Den foreløbige regnskabsgodkendelse 
blev taget til efterretning. 
 
Christian orienterede om en korre-
spondance med Rigsrevisionen omkring 
udmøntningsgrad i forbindelse med 
rektors resultataftale. 

4 Månedsrapport maj 2017 – orientering 

• Bilag 3 

Christian orienterede kort om måneds-
rapporten, og understregede at alt så 
positivt ud. Bestyrelsen havde ingen 
kommentarer, og tog orienteringen til 
efterretning. 

5 Status og indsatsområder 2017-2018 - ori-
entering 

• Ny hjemmeside – bilag 4 
• Arbejdet i PU – bilag 5 

Søren orienterede om tankerne bag og 
processen i forbindelse med etablerin-
gen af en ny hjemmeside. Peter N. 
spurgte til timing i forhold til den fore-
slåede visionsproces. Søren svarede, at 
med valget af CompanYoung havde 
man sikret en meget flexsibel løsning, 
som endvidere er anvendelig på alle 
platforme – I-pad, smartphones etc. 
Vigtigheden af at øvrige socialemedier 
integreres i konceptet blev understre-
get. Endvidere blev muligheden for en 
OG app drøftet. 



	  

Søren orienterede om det kommmende 
års arbejde i PU.  
Bestyrelsen tog orienteringerne til ef-
terretning. 

6 Visions- og strategiproces – beslutning 

• Bilag 6 

Bestyrelsen	  gav	  rektor	  bemyndigelse	  til	  
at	  sætte	  gang	  i	  en	  proces	  med	  at	  formu-‐
lere	  en	  ny	  vision	  og	  strategi	  for	  Ordrup	  
Gymnasium.	  Processen	  skal	  være	  inklu-‐
derende	  over	  for	  eleverne,	  medarbej-‐
derne	  og	  bestyrelsen,	  som	  i	  sidste	  ende	  
skal	  vedtage	  den	  nye	  vision	  og	  strategi.	  
Bestyrelsen	  understregede,	  at	  den	  gerne	  
vil	  inddrages	  løbende	  i	  processen,	  og	  at	  
den	  gerne	  på	  et	  tidligt	  tidspunkt	  vil	  del-‐
tage	  i	  en	  brainstorming	  omkring	  indhold	  
og	  proces.	  
Peter	  foreslog,	  at	  man	  skulle	  overveje,	  
om	  der	  også	  skulle	  formuleres	  en	  missi-‐
on	  for	  OG. 

7 Studieretning med idræt B – beslutning 

• Bilag 7 

Bestyrelsen	  gav	  rektor	  bemyndigelse	  til	  
at	  søge	  en	  tilladelse	  til	  at	  udbyde	  en	  stu-‐
dieretning	  med	  idræt	  på	  B-‐niveau	  i	  
kombination	  med	  et	  eller	  flere	  fag	  på	  A-‐
niveau. 

8 Bestyrelsesarbejdet - drøftelse 
 
De kommende møder er planlagt til: 
    27/9-2017 
    6/12-2017 
    14/3-2018 
    6/6-2018 
    12/9-2018 
    5/12-2018 

Der blev nikket til datoerne. Christian 
sørger for indkaldelse via Outlook. 
 
Peter orienterede om, at der skal være 
nyvalg til bestyrelsen, således at den 
nye bestyrelse kan konstituere sig på 
det første møde i 2018. En køreplan for 
processen vil blive fremlagt på næste 
bestyrelsesmøde. 

9 Fordelingsprincipper - orientering  
• Bilag 8 

Bestyrelsen drøftede oplægget og tog 
orienteringen til efterretning. 

10 OG´s politik i forbindelse med snyd med skr. 
Opgaver - orientering 

• Bilag 9 

Bestyrelsen drøftede oplægget og tog 
orienteringen til efterretning. 

11 Meddelelser Christian orienterede om vindues-
sagen, hvor Gentofte kommune endnu 
ikke har svaret på vores brev fra medio 
maj.  



	  

11 
 

Evt Bestyrelsen takkede Linnea for hendes 
store og aktive indsats. 

Referent: Ole Pinholt 


