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Referat af 
 bestyrelsesmøde på Ordrup Gymnasium 

 
d. 28. marts 2006 kl. 17.00 – 19.00 

 
 
Til stede: Johan Schrøder, Steen Mogensen, Kjeld Mazanti Sørensen.  
Fraværende: Michael Lange, Alexander Vedel-Ottensten. 
 
 
 

NR. DAGSORDEN BESLUTNINGER 

1 Godkendelse af referat Steen Mogensen underskrev referatet fra mødet 7. 
februar.  
Ny referat-procedure blev vedtaget: 

• kort beslutningsreferat mailes ud hurtigt med kort 
frist for tilbagemelding  

• dette referat godkendes endeligt ved underskrift 
på efterfølgende møde  

• lidt fyldigere referat (hvor der har været behov for 
det) sendes ud med dagsordenen til næste møde 
til drøftelse vedrørende enighed om indhold  

Referatet fra sidst blev omdelt og underskrevet af de 
tilstedeværende. 
Møderne d. 26. april samt 23. maj blev aflyst. 

2 Orientering om ansøgersituationen 
Ø bilag omdeles 

Henning orienterede om situationen, og om at vi 
sandsynligvis alligevel kan få den 7. klasse, da søgetallet i 
området er gået op. 
Forskellige muligheder for oprustning blev drøftet. 

3 Oprettelse af valghold i skoleåret 
2006/07 
Ø til efterretning 
Ø bilag vedlagt 

Gerd forklarede kort det udsendte bilag, og bestyrelsen 
tog holdoprettelsen til efterretning. 

4 Opdatering på skolens økonomiske 
situation 
Ø status på de amtslige besparelser 
Ø bilag vedlagt 

Henning orienterede om besparelserne og 
konsekvenserne for skolen. Amtet har besluttet at aflyse 
de fleste budgetoverførsler fra budget 05 til budget 06, 
dog ikke OG's. 
 
Der er afsendt et protestbrev til UVM fra de samlede 
bestyrelser i Amtet, og det forventes, at Johan sammen 
med Erik Fabrin bliver inviteret til et møde i UVM. 

5 Principbeslutning om organisering af 
OG's lønadministration 
Ø jf. drøftelse på sidste møde 

Bestyrelsen besluttede, at vi fremover køber ydelsen hos 
Silkeborg Data. 

6 Principbeslutning om organisering af 
OG's økonomiadministration 
Ø jf. drøftelse på sidste møde 

Henning gjorde rede for tankerne bag forslaget om, at vi 
ansætter vores egen økonomimedarbejder og ikke indgår 
fællesskab med andre skoler på dette punkt. Bestyrelsen 



besluttede at gå ind for den model. 

7 Afklaring af OG's rengøringsleverance 
Ø indstilling om overgang til 

egenrengøring 
Ø bilag vedlagt 

Henning fortalte om de konstante problemer med 
rengøringsfirmaet, og begrundede forslaget om at gå over 
til egenrengøring fra august. 
Bestyrelsen bakkede op om forslaget. 

8 Orientering om ombygningen af OG 
Ø status 
Ø besigtigelse 

Da de øvrige punkter var drøftet fik bestyrelsen en 
rundvisning i de nye lokaler. 

9 Beslutning om "brolægning" ved den 
ombyggede gymnastiksal 
Ø bilag vedlagt 

Under rundvisningen blev det besluttet, at det vil være 
nødvendigt at investere i en supplering af brolægningen 
ud for den gamle gymnastiksal. 

10 Deltagelse i Gymnasiernes 
bestyrelsesforening 
Ø indstilling om tilslutning 
Ø bilag vedlagt 

Johan gjorde rede for ønsket om at vi melder os ind i 
Gymnasieskolernes Bestyrelsesforening. Foreningen er 
tænkt til at være rådgivende i forhold til den nye 
Rektorforening, der igen er rådgivende i forhold til 
skolerne f.eks. vedrørende juridiske spørgsmål. 
Bestyrelsen vedtog indmeldelsen. 
Se i øvrigt www.gymbf.dk 

11 Eventuelt Intet 

 
Referent Gerd Frydendal 
 


