
Side 1 af 1 13-09-2017 

Referat fra bestyrelsesmøde på Ordrup Gymnasium d. 15. november  2006 
 
Afbud fra Alexander. 
 

NR. DAGSORDEN BESLUTNINGER 

1 Godkendelse af referat Referatet blev godkendt og underskrevet 

2 Budgetopfølgning nov. 2006 
Ø bilag forventes udsendt mandag 

aften. 

Henning gennemgik den omdelte nyeste budgetopfølg-
ning. 
 
Han gjorde opmærksom på, at der var et restråderum på 
godt 300.000 kr., som skulle investeres. På baggrund af 
budgetusikkerheden i 2007 ville det være fornuftigt at 
sikre, at så mange omkostninger/investeringer, der ellers 
skulle tages i 2007, i stedet blev taget i 2006. 
 
Bestyrelsen bakkede op om Hennings forslag om at sikre 
sig, at regnskabet ikke ville ende med et overskud, som vi 
ikke får mulighed for at overføre. 
 
Undervejs i økonomidebatten opstod der en afledt debat 
om skolens hjemmeside og tidsplanen for fornyelsen af 
den. Bestyrelsen gik ind for, at vi fremskynder processen, 
så vi allerede kan gå i luften omkring 1. februar med det, 
der til den tid er færdigt. Siden må så blot udbygges efter-
følgende. 

3 Opfølgning på orientering om den 
overordnede økonomiske situation for 
2007, jf. sidste møde 
Ø fortroligt bilag vedlagt (PM'en er 

endnu ikke konfirmeret, men for-
ventes udsendt d. 13.11.06 

Henning omdelte den endelige pressemeddelelse fra Rek-
torforeningen. 
Henning gennemgik herefter de mulige tolkninger af de 
forskellige punkter i pressemeddelelsen, der igen er tolk-
ninger af den aftale, der er indgået med Bertel Haarder. 
Dernæst drøftede bestyrelsen en pressemeddelelse fra 
Christine Antorini (S), der bl.a. fortæller, at skolernes bud-
getter udmeldes i første uge af december. 
Det vil derfor være meget vanskeligt at kunne nå at frem-
lægge et færdigt budgetforslag på bestyrelsesmødet d. 
13. december. Vi vil være nødt til at starte ud med et me-
get konservativt budgetforslag, der baserer sig meget tæt 
på budgetopfølgningen fra 2006.  
 

4 Evt. Henning viste designfirmaets forslag til nyt logo m.m. og 
fortalte om processen frem til nu. 
 
Næste møde er onsdag d. 13. december kl. 17, hvor sko-
len efterfølgende vil være vært ved en middag. 
 

 
For Henning  
Referat 3. december 2006  
Gerd 
 
 
 


