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Til stede: Karen Sonne Jakobsen, Niels 
Hørup, Pia Dyrberg, Finn Løbner Olesen,  
Annie Christensen, Tommy Larsen, Bjarne 
Thams, HC Pedersen (ref) 
 
Fraværende Tommy Kamp, Niels Dreyer 
Sørensen, Emil Vöhlert, 
 
Ad 1) Dagsordenen blev vedtaget med den 
ændring af pkt 7 og 6 bytter plads. 
 
Bestyrelsen drøftede en anden mulig 
repræsentation. Bestyrelsens vedtægter 
fastlægger repræsentationen og det er uklart, 
hvad der kræves for at ændre vedtægterne 
NH forespurgte, om der kan tænkes en 
stærkere repræsentation fra lokalområdet i 
stedet for den regionale repræsentation.  
Ad 2) Referatet blev godkendt og 
underskrevet 
 
Ad 3) Ingen drøftelse her, da punktet indgår i 
dagsordenens øvrige punkter. 
 
Ad 4) Rektor fortalte om den seneste 
udvikling på skolen. Solrød Gymnasium har 
ansat Allan Simonsen som ny 
uddannelsesleder. Skolen har desuden ansat 
Mette Højen og Linda Pedersen som 
studievejledere fra 1. jan 2010. 
Der arbejdes på nye læreransættelser i fagene: 
Tysk, spansk, matematik, fysik, kemi og 
naturgeografi. Studieretningsvalget er forløbet 
næsten gnidningsfrit i år: Der er ret få 
ændringer i elevernes studieretningsønsker i 
forhold til deres forhåndstilsagn. Der oprettes 
en studieretning i bioteknologi, men ingen 
studieretning med biologi A. 
Der sker ændringer i idrætslinien pga skærpet 
opmærksomhed på, at blandede 
studieretninger skal være ”blandet i 
overensstemmelse” med bekendtgørelsen. 
Skolen vurderer at der er faglige og sociale 
fordele ved at eliteidrætselever går i klasse 
med andre elever.  

Ad 5) Rektor gennemgik oversigten over 
skolens økonomi kort før årets udgang. Der 
tegner sig et pænt overskud. NH ønskede, at 
budgettet fremover vedlægges, så det er 
nemmere for bestyrelsen at følge med i den 
økonomiske udvikling. Desuden ønskede NH 
og AC en balance og et likviditetsbudget. NH 
lovede at sende en skabelon. 
Desuden må bestyrelsen forudse nye krav til 
budgettet og årsrapporten, når bygningerne 
overtages som ejendom. 
 
Ad 7) Der var planlagt en grundig drøftelse af 
bygningsoverdragelsen. KSJ måtte 
indledningsvist konstatere, at købstilbuddet 
endnu ikke foreligger, hvorfor bestyrelsen 
kun kan vedtage en hensigtserklæring om 
købet. Den endelige beslutning tages i jan 
2010. 
 
BJ gennemgik processen og henviste til det 
udsendte bilag: Procesnotat. BJ omtalte 
forskellige tekniske punkter i bygningen og 
Tommy Larsen supplerede med at pege på 
ventilationsanlæggets ringe kapacitet i det 
fyldte klasserum.  
 
Solrød Gymnasiums areal strækker sig vest 
for cykelskuret i en smal tange ud til 
Tåstrupvejen. Arealet må ikke umiddelbart 
bebygges, men overordnet gælder 
bebyggelsesprocenten.  Så det er formodentlig 
muligt at bygge til gymnasiet eller til en 
daginstitution. 
NH påpegede, at bestyrelsen både skal afsøge 
lokalplanens og kommuneplanens 
muligheder. 
 
Rektor nævnte skolens kapacitetsproblem ved 
indtag af fx 10 nye klasser fra næste skoleår. 
Den hurtigste (og midlertidige) løsning ville 
være en opførelse af pavilloner i umiddelbar 
nærhed til skolen.  
 
NH omtalte finansieringsmuligheder og risici 
ved lånetyper. (F1 eller fastforrentet lån) 



En form for gældspleje kan sikre en lavere 
forrentning og alligevel fastholde 
sikkerheden. 
 
BJ forklarede at driftsfællesskabet planlægger 
at oprette et bygningskontor, der kan yde 
faglig og teknisk støtte til gymnasiernes 
bygningsadministration. Rektor tilføjede, at 
man måske kan forestille sig, at skolen 
benytter lånoptagelsen til at tænke 
udviklingsorienteret i større 
vedligeholdelsesbaner eller tekniske 
forbedringer. 
Tommy Larsen foreslog, at skolen inddrager  
nye rekrutteringstiltag, fx en 
elitemusikretning i lighed med 
elitestudieretningen, i de langsigtede planer. 
 
 
KSJ ønskede at præcisere 
bestyrelsesmedlemmers ansvar i forbindelse 
med bygningsoverdragelse og låneoptagelse. 
Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt 
for institutionens økonomi Bestyrelsen kan 
kun drages til erstatningsansvar ved at 
opfordre til grov retsstridig adfærd 
Det overvejes i ministeriet at give bestyrelsen 
mulighed for at tegne en forsikring men det 
synes ikke at blive nødvendigt. 
 
Formanden afsluttede debatten med flg 
konstateringer: 
 
-Bestyrelsen har til hensigt at købe 
bygningerne 

-Vi afventer købs- og derefter 
sammenlignelige finansieringstilbud med 
forskellige låntyper -Vi tilstræber en 
overskuelig risiko 
-Lånets størrelse skal kunne finansiere af 
købet af bygningerne. 
-Vi inddrager finansiel/juridisk rådgivning  
 
 
Ad 6) Bygningsovertagelsen er tænkt ind i 
budgettet, som blev gennemgået af rektor. 
Vi har en positiv egenkapital og betingelserne 
for at drive skole er forbedret gennem de 
seneste år.  Tilskudsreduktionen, som er i fuld 
gang, kan næsten ikke mærkes, fordi væksten 
i elevtallet kompenserer for et mindre tilskud. 
Resultatbudgettet for 2010 viser knap 1 mill 
kr. 
 
KSJ konkluderede punktet: Vi godkender 
budgettet med forbehold for de dele, der 
vedrører bygningsovertagelsen. 
 
Ad 8) Pia Dyrberg havde et kort indlæg under 
eventuelt: Karrieremessen må aflyses fordi 
kun få udstillere har givet tilsagn om at 
medvirke. Der er finanskrise i sagen, hvilket 
er ærgerligt for gymnasiet 
Hvis det er muligt, overvejes alternativer. 
Mødet slut kl 18.50 
 
Næste møde d. 13. jan kl 17 

 
HC 
 

 
 
 


