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Referat af bestyrelsesmøde på Ordrup Gymnasium d. 16. december 2020 kl. 17.00-19.00 
 
Sted: Virtuelt – via TEAMS  
Til stede: Peter Engberg Jensen, Peter Nordkild, Søren Helstrup, Morten Noack, Christian Mørch, Cajsa Golodnoff, Hector Gad Foss, Katja Johansen, 
Signe Stenbak Olsen, Jens Peter Bredholt og Jane Hvolbæk Nielsen. 
Referent: Christina Stefansen 

 

 Dagsorden Beslutning 

1 Endelig godkendelse og underskrift af 
referat af bestyrelsesmødet den 16. 
september 2020 

- Bilag 1 
 

Referatet blev godkendt. Underskrives ved lejlighed. 

2 Evt. opfølgning på beslutninger fra sidste 
bestyrelsesmøde 

Siden sidst har Christian Mørch meddelt, at han går på pension pr. 1. marts. 
 
Bestyrelsen har et ønske om et seminar for at få en bredere indføring til gymnasieskolen. 
Seminaret var også planlagt, men måtte desværre aflyses pga. corona. Så snart det igen er muligt, 
afvikles seminaret på OG. 
 

3 
 

Økonomi  

- Bilag 2: Budgetnotat 2021 

- Bilag 3: Strategisk budget 21-24 

- Bilag 4: Notat om Struensee-
rapport og OG 

Søren Helstrup pegede indledningsvis på nogle usikkerheder i budgettet for 2021: på 
indtægtssiden er der ikke budgetteret med nye taksametre som følge af finansloven, og på 
udgiftssiden er der en del usikkerhed forbundet med, hvad der faktisk kan gennemføres pga. 
corona. Christian Mørch tilføjede, at budgettet er lavet ud fra en forestilling om ”business as 
usual” – og herefter gennemgik han centrale dele af det udsendte budget. Budgettet justeres, så 
snart de nye taksametre kan indlægges. 
Bestyrelsen godkendte budgettet for 2021. 
 
Christian Mørch fremlagde det strategiske budget for 2021-24, hvor indtægterne i grove træk vil 
være konstante. Udgiftssiden varierer lidt pga. nogle ekstraordinære udgifter, men ellers er også 
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udgifterne ret konstante. Det strategiske budget viser således en stabil udvikling. Hvis der ikke sker 
noget på indtægtssiden, vil der ske en reduktion i likviditet og egenkapital, men OG har stadig en 
meget sund økonomi.  
Peter Engberg spurgte opklarende til egenkapitalen i det strategiske budget. Christian Mørh 
tjekker tallene igen. 
Bestyrelsen godkendte det strategiske budget. 
 
Søren Helstrup gennemgik notat om Struensee-rapporten kontra tal fra OG. Notatet viser, at OG 
som mellemstort gymnasium ligger rigtig fint sammenlignet med andre gymnasier i samme 
kategori. Kun på bygningssiden er OG mere omkostningskrævende. Det generelle billede er dog, at 
OG har en sund og god drift og økonomi.  
Bestyrelsen takkede for rapporteringen. 
 

4 Drøftelse af scenarier for pedelboligen og 
boldbanerne 

- Bilag 5: Pedelboligen og 
boldbanerne 
 

Søren Helstrup gennemgik kort historikken for ledelsens og bestyrelsens arbejde med scenarier for 
pedelboligen og boldbanerne. Herefter skitserede Helstrup de muligheder, som fremgik i det 
udsendte bilag. 
 
Bestyrelsen drøftede forskellige perspektiver: 
Hector Foss og Cajsa Golodnoff kommenterede på mulighederne ved en ny multihal med et 
auditorium, alternative undervisningslokaler og fleksible rum med flere anvendelsesmuligheder. 
Katja Salomon opfordrede til, at processen kvalificeres med inddragelse af lærerne og eleverne, så 
der kommer flere perspektiver i spil. Og så skal der tænkes i kommunikation – især i forhold til 
nabohøringer. 
Peter Nordkild pegede på, at det er bedst at bruge ejendommen og grundene til noget konkret – 
ikke sælge. Og så kan det måske være et positivt signal at sende, hvis bygningen kan bruges af 
andre i kommunen. 
Morten Noack og Signe Stenbak kommenterede på multihallen som værende en rigtig god 
mulighed for at give OG et løft. 
Jane Hvolbæk opfordrede til at undersøge muligheder og begrænsninger ved en multihal + driften 
af en ny bygning. Katja Salomon og Søren Helstrup supplerede med flere perspektiver på driften. 
Peter Engberg samlede op på drøftelserne: ejendommen og grundene skal ikke sælges, men der 
skal være en grundig proces inden en beslutning. Næste skridt for bestyrelsen skal derfor være at 
diskutere den kommende proces. 
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5 Opsamling på 2020 

- Bilag 6: Afrapportering 
indsatsområder 

- Bilag 7: Afrapportering på K & E-
plan 2019-20 

 

Søren Helstrup gennemgik afrapporteringen på årets indsatsområder, hvor en del projekter 
naturligt nok har været ramt af situationen med corona. 
 
Søren Helstrup orienterede om punkterne i afrapporteringen på Kvalitets- og Evalueringsplanen, 
og fortalte, at skolens ledelse arbejder på en ny og mere tilgængelig K og E-plan for det 
indeværende og de kommende skoleår. 
 
Signe Stenbak roste skolens ledelse for at handle på det, der har presset lærerne i et meget 
anderledes skoleår – i stedet for at gennemtvinge pædagogiske projekter. 
 

6 Drøftelse af indsatsområder 2021 

- Bilag 8: Oplæg til indsatsområder 
2021 
 

Søren Helstrup gennemgik kort indsatsområderne for 2021, hvor nye tiltag er holdt i et forsigtigt 
leje, da vi skal passe på vores elever og medarbejdere, som har haft et hårdt år i 2020. 
Bestyrelsen tilsluttede sig oplægget med tilføjelse af projektet om pedelboligen. 
 

7 Bæredygtighed på OG  

- Bilag 9: 5 målsætninger for 
bæredygtighed på OG 
 

Søren Helstrup orienterede om bæredygtighedsprojektet, som er udsprunget af arbejdet med 
skolens vision. En del af idéerne er i værksat, bl.a. affaldssortering i alle lokaler, men arbejdet med 
bæredygtighed på OG fortsætter de kommende år via forskellige tiltag og events. 
Bestyrelsen tilsluttede sig målsætningerne. 
 

8 Orientering om situationen i forbindelse 
med Covid-19 
 

Søren Helstrup orienterede om coronasituationen på OG. 
November og december har været voldsomme, og i alt har vi rundet ca. 100 smittede elever. Det 
har skabt store udfordringer for lærernes tilrettelæggelse af undervisningen – og en del 
bekymring. 
Bestyrelsen anerkendte udfordringerne og roste skolens håndtering. 
 

9 Eventuelt 
 

Peter Engberg takkede for året i bestyrelsen og ønskede en god jul og godt nytår. Engberg takkede 
endvidere Christian Mørch for godt samarbejde. 
 

 


