
 

 

 

 

Referat af 

 

Bestyrelsesmøde på Ordrup Gymnasium d. 12. juni 2019 

Tilstede: Peter Engberg Jensen, Jane Hvilsom Nielsen, Jens Peter Bredholt, Louisa Bøttkjær, 
Signe Stenbak, Isa 2f, Magnus 3e, Søren Helstrup, Christian Mørch, Ole Pinholt.  
Afbud:  Morten Noack, Peter Nordkild 
 

 

 

NR Dagsorden Beslutning 

1 Endelig godkendelse og underskrift af referat 

af møde 27. marts 2019 

 

 Bilag 1 

Referatet af d. 27/3 2019 blev god-

kendt og underskrevet. 

2 Opfølgning på beslutninger fra sidste besty-

relsesmøde 

Intet 

3 Protokollater eller andre meddelelser fra re-

visionen og Undervisningsministeriet 

 

Intet. 

4 Månedsrapport april 2019 – orientering 

 Bilag 2 

Christian orienterede kort om måneds-

rapporten, og forklarede de mindre af-

vigelser fra budget – som hovedsagelig 

skyldes periodiseringer. Forventnin-

gerne til elevoptag og frafald blev kort 

vendt. Bestyrelsen tog orienteringen til 

efterretning. 

5 Sund økonomi på OG – oplæg til debat 

 Bilag 3 

Peter orienterende kort om baggrun-

den for beregningerne, hvorefter Søren 

gennemgik bilaget/modellen. Bestyrel-

sen havde en grundig diskussion af si-

muleringsmodellen og forudsætnin-

gerne bag. Bestyrelsen tog positivt i 

mod modellen og betragtningerne, og 

ver enige om, at den vil kunne danne 

et solidt fundament for fremadrettede 

diskussioner af økonomiske muligheder 

og udfordringer. 

Peter konkluderede, at bestyrelsen i 

fremtiden på budgetmødet i december, 

med udgangspunkt i modellen, vil tage 



 

en diskussion af det økonomiske råde-

rum, med henblik på at formulere fæl-

les holdninger og politik i forhold til 

dette. 

6 Status og indsatsområder 2019-2020 – ori-

entering 

 Bilag 4a Oversigt over handleplaner 

vedr. visionen  

 Bilag 4b Handleplan bæredygtighed 

 Bilag 4c Handleplan almen dannelse 

 Bilag 4d Arbejdet i PU 2019-20 

Søren orienterede om de tiltag, der i 

forlængelse af visionen var sat i gang i 

forhold til de 5 indsatsområder. På 

nogle områder er der tale om mindre 

initiativer (jf. visionens 10-årige per-

spektiv), mens på 2 områder – bære-

dygtighed og Almen dannelse – er der 

tale om bredere indsatser. Bestyrelsen 

havde en drøftelse af disse to handle-

planer – og især handleplanen om Al-

men dannelse blev grundigt drøftet 

Jane foreslog, at der skulle sidde ele-

ver i det påtænkte udvalg. Magnus 

mente ikke at dette var nødvendigt, i 

det eleverne synspunkter bleve inddra-

get på mange andre måder. 

Muligheden for yderligere at inddrage 

lokalsamfundet via foredrag m.m. på 

OG blev diskuteret.  

7 Evaluering af bestyrelsens arbejde – drøf-

telse 

 Bilag 5 – Årshjul for bestyrelsens ar-

bejde  

Bestyrelsen blev enige om, at evalue-

ringen finder sted på næste møde på 

baggrund af materiale som Peter og 

Søren finder frem. Samtidig vil årshju-

let blive drøftet. 

8 De kommende møder er planlagt til: 

     

    18/9-2019 

    4/12-2019 

    25/3-2020 (forslag) 

    10/6-2020 (forslag) 

Datoerne blev taget til efterretning. Pe-

ter oplyste, at efter mødet i december 

afholdes den årlige bestyrelsmiddag. 

9 Evt Peter takkede Magnus for sin store og 

engagerede indsats i OGs bestyrelse. 

 

 

Referant: Ole Pinholt 


