februar 2006

Referat af
bestyrelsesmøde på Ordrup Gymnasium
d. 2. marts 2006 kl. 17.00 – 19.00
(fortsættelse af mødet d. 7. februar 2006)
Til stede: Johan Schrøder, Michael Lange, Kjeld Mazanti Sørensen, Alexander Vedel-Ottensten.
Fraværende: Steen Mogensen.
NR.

DAGSORDEN

BESLUTNINGER

1

Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt og underskrevet

2

Opfølgning på beslutninger fra sidste møde

Der er ingen opfølgninger bortset fra de, der fremgår
af denne dagsorden

3

Forretningsorden for bestyrelsen

Forretningsordenen blev godkendt med de sidste
redaktionelle rettelser. Forretningsordenen blev
underskrevet.

(Bearbejdet udkast (fra første møde) til
forretningsorden vedlagt)
4

Orientering om skolens økonomiske
situation 2006

Henning Thomsen orienterede om skolens
økonomiske situation: amtsrådet har besluttet en
besparelse på gymnasieområdet på ca. 24 mio. kr. til
løn samt ca. 16 mio. kr. i planlagt vedligeholdelse
(udsættelse af ellers vedtagne
vedligeholdelsesarbejder). Lønbesparelsen er fra
amtets side tænkt udmøntet ved, at betaling for
allerede afholdt læreroverarbejde udskydes til 2007
(hvor amtet ikke længere eksisterer). Endelig vil amtet
reducere den del af skolens bevilling, der er givet til
løbende vedligeholdelse, med 25 %.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Der
følges op på sagen til næste bestyrelsesmøde.

5

Orientering om arbejdet vedr. organisering
af skolens administration

Henning Thomsen om overvejelserne vedr. den
fremtidige organisering af lønadministrationen.
Bestyrelsen besluttede, at den "amtslige" del af
lønadministrationen outsources til Silkeborg Løn.
Henning orienterede om overvejelserne vedr.
økonomiadministrationen og bemandingen af
sekretariatet som helhed.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6

Principiel overvejelse om et 7. spor

Muligheden af at oprette et 7. spor på OG blev
drøftet. Baggrunden er et ønske om at styrke OG's

økonomiske grundlag og handlefrihed.
Bestyrelsen besluttede, at skolen skulle arbejde for
oprettelsen af et 7. spor. Bestyrelsen opfordrede til, at
der blev holdt opmærksomhed på kantinens mulighed
for at betjene eleverne på en tilfredsstillende måde.
7

Orientering om skolens byggesager

Henning Thomsen orienterede om skolens to
byggesager. Ombygningen går pt. efter planen og
uden yderligere overskridelser af økonomien.
Henning gennemgik planerne for den nye hal.

8

Evt.

Intet.

Næste møde: 28. marts 2006 kl. 17.00 – 19.00.

