Referat af bestyrelsesmøde 16 - torsdag den 3. december 2009
Fraværende : Kirsten Jeppesen syg (Henning Høy Carstens stedfortræder),
Louise Ellegaard Bechmann mødte ikke op
Ad 1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 7/9 2009
Referatet fra bestyrelsesmødet den 7/9 2009 blev godkendt og underskrevet.
Ad 3. Nyt siden sidst – Meddelelser / Orientering
Henning Høy Carstens (HC) orienterede om svaret fra trafikudvalget på bestyrelsens henvendelse. Siden har gymnasiet fået henvendelser fra flere elever om, at busrute 360 m.fl. pr.
1.januar 2010 bliver nedlagt. Det vil få nogle konsekvenser for eleverne.
Lisbeth Larsen (LL) anbefalede, at vi fulgte op på brevet fra trafikudvalget, når Byrådet har
konstitueret sig. Hun foreslog, at vi skriver et brev til formanden, hvori vi understreger, at vi
gerne vil tages med på råd, når der fremover sker ændringer i busdriften i Gribskov Kommune. Det blev foreslået, at gymnasiet forud for henvendelsen laver en analyse af de præcise
konsekvenser for eleverne. Bestyrelsen bemyndiger gymnasiet til at udfærdige et nyt brev til
trafikudvalget på baggrund af analysen, som formanden underskriver.
HC redegjorde for 1.g elevernes endelige valg af studieretninger og delte en oversigt over valget rundt.
3.g´ernes studieretningsprojekt er i gang, og det er i år efter en ny model, hvor vejledningen
starter tidligere og foregår gennem hele forløbet. Vi håber, det kan hjælpe de elever, der ikke
får megen hjælp i hjemmet.
HC fortalte, at UBST har sat nogle konsulenter på til at udfærdige AT-påbuddene. Vi har fået
udsættelse til 1.januar 2010 mht. processug, der laves i slutningen af december.
Mht. forbedring af luftkvalitet i den gamle del af skolen, afventes, hvilken løsning, konsulenterne kommer frem til.
HC: HC har haft møde med Elindco og gulvfolk, for at få aftalt udbedring af de problemer,
der har været med linoleummet i nybyggeriet. Resultatet blev, at der i uge 49 skal laves en
prøvemodel på en lappeløsning i N13, som vi efterfølgende kan vurdere. Endvidere blev der
på gulvmødet aftalt, at der i de fællesområder, hvor der var problemer, skal der lægges helt nyt
linoleum, idet de var udgået for den oprindelige farve.
Mht. vandskaden blev det aftalt, at Elindco skal skifte indvendig fuge i alle vinduerne i nybyggeriet og udbedre skaderne på lysningspaneler, vindueskarme og vinduer.
HC orienterede om, at ”Projekt GG-guiderne” er kommet godt fra start. Der har været mange
ansøgninger, og det har været en god proces og ser frem til at gennemføre det nye initiativ.
HC: fortalte endvidere, at der har været afholdt fællestime for hele skolen med kommunevalget som tema. Der var repræsentanter for alle partier, og mødet var en stor succes.
HC orienterede om den dialog, skolens ledelse har haft med kantinen før og efter avisartiklen i
Ugeposten i november, hvori der blandt andet blev skrevet, at gymnasiets elever, stjal meget
fra kantinen.

Kantinen har svært ved at få det til at løbe rundt, og de har oplevet en nedgang i omsætningen
i 2009 i forhold til 2008. Gymnasiet har siden i sommer været i proces med at få sat kamera
op, som dog først er kommet til at fungerer tilfredsstillende i slutningen af november.
Ledelsen har undersøgt, hvordan kantinen ellers kan hjælpes og har tilbudt at betale løn til de
ansatte elevmedhjælpere mod forevisning af lønsedler (2. t. pr. dag og 2–3 timer hver fredag
(opvask) samt 15 timer 2 gange om året til statusopgørelse, i alt svarende til ca. 60.000 kr. pr.
år). Endvidere har gymnasiet i samråd med kontaktudvalget for kultursalen indvilget i at frasige sig retten til salget i cafeen i kultursalen i den periode, Cafe Ø har kantinen - efter ønske fra
Cafe Ø.
LL sagde, at det ikke kom bag på hende, at de ikke kan få det til at løbe rundt, og det er vigtigt, at gymnasiet finder en fremadrettet løsning, så der fortsat er kantine på skolen.
Carl-Jørgen Bindslev (CJ) understregede, at det er vigtigt, at det reviderede regnskab fra kantinen forelægges ledelsen, og at der ses på deres prispolitik mm.
Bestyrelsen fandt det uacceptabelt, at kantinen går i pressen.
Rudi Pedersen (RP) orienterede om 10.klasses brobygning, der blev afviklet i uge 47 og 48.
Der var visse besværligheder med gennemførelsen, idet ca. halvdelen ikke møder op, og at det
primært er elever fra efterskolerne, der deltager.
Andreas Elkjær (AE) fortalte, at Ungdomsskolen i Gribskov Kommune er ved at etablerer rygestopkurser, der vil blive tilbudt gymnasiets elever vederlagsfrit.
LL sagde, at disse kurser er et resultat af børn- og ungehøringerne.

Ad 4. Bygningsovertagelse – orientering / status
Keld Jepsen (KJ) og HC orienterede fra Institutionsstyrelsens informationsmøde i Vejle, bl.a.
om principperne for fastlæggelse af købspris. Uvm´s prognose for elevtallet i 2020 blev diskuteret og kommenteret. Bestyrelsen fandt den måde, hvorpå uvm var kommet frem til tallet
meget problematisk, da det er urealistisk, at vi skulle kunne tiltrække så mange ekstra elever i
forhold til, hvad den demografiske prognose siger.
HC orienterede om den videre proces, bl.a. møder med kreditforeninger samt
henvendelse fra Uvm vedrørende Gribskov Gymnasiums særlige forhold (Kultursalen).
Endvidere blev det fastslået, at det er formanden og rektor, der er tegningsberettigede i forbindelse med købet af bygningen. Bestyrelsen bemyndigede formanden og næstformanden til at
indgå i den videre/løbende dialog med ledelsen vedrørende bygningsovertagelsen.

Ad 5. Økonomi – status pr. 31/10 2009
HC gennemgik kort statuspapiret for de første 10 måneder af 2009 i forhold til budgettet. Det
tegner på nuværende tidspunkt til, at vi også i 2009 kommer ud med et overskud.

Ad 6. Budget 2010
HC gennemgik kort udkastet til foreløbigt budget for 2010, og understregede vanskelighederne med at lægge budget for 2010, da vi ikke kender de økonomiske vilkår i forbindelse med
bygningsovertagelsen.
HC oplyste endvidere, at der er kommet nye konteringsprincipper, så ministeriet har nemmere
ved at lave sammenligninger skolerne og skoleformerne imellem. Ændringerne har medført, at

regnskabsafdelingen har brugt meget ekstra tid på omkontering i november. Det betyder også,
at budgettet for 2010 ser noget anderledes ud end budgettet for 2009.
Det foreløbige budget blev vedtaget med forbehold for ændringer som følge af bygningsovertagelsen.

Ad 7. Procedure i forbindelse med valg til ny bestyrelse
I følge vedtægterne for Gribskov Gymnasium er bestyrelsens funktionsperiode 4 år fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelsens har været afholdt. Det betyder, at
den nuværende bestyrelser sidder frem til 30.april 2010.
Proceduren blev gennemgået. Bestyrelsen drøftede herefter henvendelse til udpegningsberettigede samt medlem, der udpeges ved selvsupplering.
Politisk valgt: Generel diskussion af behovet for kontinuitet men også vigtigheden af at have
et byrådsmedlem siddende. Gymnasiet skriver et brev til Gribskov Kommune vedrørende indstilling af medlem til bestyrelsen.
Grundskolerne: Gymnasiet skriver et brev til den faglige skolelederklubs formand, Allen Carlsen, vedrørende indstilling af medlem til bestyrelsen.
Videregående uddannelser: Gymnasiet skriver et brev til Professionshøjskolernes Rektorkollegium, UCC vedrørende indstilling af medlem til bestyrelsen. I brevet peges på Carl-Jørgen
Bindslev.
Mht. selvsupplering er Keld Jepsen villig til at genopstille. Proceduren er, at den nye bestyrelse træder sammen efter 1.maj 2010, og det første punkt på dagsordenen er at træffe beslutning
om behovet for selvsupplering og efterfølgende bede KJ om at træde ind.

8. Evt.
Datoer for kommende bestyrelsesmøder:
Torsdag d. 28.januar 2010 kl.16.00
Evt. onsdag den 3. marts, hvis der er behov for det i forbindelse med bygningsovertagelsen
Torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16.00

Referent: HC

Godkendelse:

