
Referat af møde i bestyrelsen for Solrød 

Gymnasium, 27. okt 2009 

 

Til stede: Karen Sonne Jakobsen (KSJ), Finn 
Løbner Olesen (FLO), Pia Dyrberg (PD), 
Niels Hørup (NH), Niels Dreyer Sørensen 
(DS), Annie Christensen (AC), Bjarne Thams 
(BJ) og HC (ref) 
Fraværende: Tommy Kamp, Tommy Larsen 
og Emil Vøhlert. 
 
Ad 1) godkendt 
 
Ad 2) godkendt og underskrevet 
 
Ad 3) ingen bemærkninger 
 
Ad 4) Meddelelser fra rektor: Uge 43 – 45 har 
vi brobygningselever fra 10. klasse på skolen. 
Der er tilmeldt 120 elever, men en betydelig 
gruppe møder ikke op. 
Skolen havde desværre indbrud d. 22. okt. 
Tyvene brød ind i kontorer og i 
kantinekøkkenet + lager. 
Der ansat en ny sekretær, som især skal 
hjælpe med regnskab og budget. (Dermed 
bliver bedre forberedt på overgangen til 
selveje af bygninger). 
Rektors lokallønsforhandlinger med GL –
medarbejdere er afsluttet 
 
ad 5) Status på økonomi: Rektor fremlagde et 
bilag, der viser det skønnede økonomiske 
resultat for 2009: Ca 1,2 mill kr. Rektor 
tilføjede, at vi på nuværende tidspunkt 
mangler at beregne skyldig løn. Likviditeten 
er positiv, så alt i alt er der tale om en positiv 
økonomisk udvikling for skolen. 
Bestyrelsen udtalte tilfredshed med 
økonomien. 
 
Ad 6) 

Rektor orienterede omkring selveje af 
bygningerne. Statens købstilbud er stadig ikke 
kendt, men det skal underskrives senest 31.jan 
2010. Firmaet Gaarde havde gennemført en 
vurdering af samtlige gymnasier i Danmark 
og denne værdifastsættelse af bygninger 

kombineres med en såkaldt 
”betalingsevnemodel” som en del af det 
grundlag, UVM anvender for at fremsætte et 
købstilbud til skolen. Bestyrelsen ønskede at 
få Gaardes vurdering af landets gymnasier. 
Rektor forklarede, at han og AC havde haft 
møder med 2 kreditforeninger, som ønskede 
at give lånetilbud, når de kendte statens 
købstilbud. 
 
Bestyrelsen drøftede en plan for processen. 
Der var i bestyrelsen enighed om, at Solrød 
Gymnasium har brug for den højeste grad af 
budgetsikkerhed samt et gennemarbejdet 
beslutningsgrundlag for at kunne drive skole i 
fremtiden. Det blev besluttet at inddrage 
skolens revisor, Søren Jensen, i 
beslutningsprocessen. Revisoren kan rådgive 
omkring lån, lånesammensætning og 
realkreditinstitutter. 
 
Bestyrelsen besluttede flg handlingsplan: 

a) bestyrelsens ansvar og tegningsret skal 
afklares 

b) der skal være en uvildig teknisk 
gennemgang af bygningen, dvs en 
opfølgning på den tekniske rapport, 
som firmaet Carl Bro gennemførte for 
få år siden. NH foreslog, at der tages 
kontakt til ingeniørfirmaet ’Strunge-
Jensen’, der er hjemmehørende i 
Solrød Center 

c) der skal skaffes et lånetilbud fra et 
tredje realkreditinstitut (fx Realkredit 
DK) 

d) revisoren skal inddrages vedr 
rådgivning om finansiering 

e) Rektor kontakter en advokat for at få 
juridisk rådgivning vedr 
bygningsoverdragelsen 

f) Der afholdes et afklarende/ikke-
besluttende bestyrelsesmøde i nær 
fremtid (november 2009) 

 
Bestyrelsen har hermed besluttet, at den 
ønsker at undersøge det kommende 
købstilbud til bunds og allerede nu går i gang 
med at afklare en række forhold. 



Der træffes beslutning på det ordinære 
bestyrelsesmøde d. 9. dec 2009.  

 
Ad 7) 

Rektor mente, at skolen nu er fyldt helt op 
med elever (27 klasser). 
Optagekapaciteten er næste år 7 klasser, men 
med en åbning henimod at opstille pavilloner 
så vi fx får kapacitet til 8 eller 9 nye klasser. 
Om 2 år vil der være en betydelig naturlig 
afgang af kolleger, hvorfor en lille nedgang i 
skolens elevbestand ikke får 
ansættelsesmæssige konsekvenser. Det er dog 
ikke nogen enkel sag at standse optaget ved 7 
klasser, idet gymnasieansøgere, der i deres 
uddannelsesplan ikke er indstillet til 
optagelsesprøve, har retskrav på optagelse i 
en gymnasial uddannelse.   
Bestyrrelsen støttede rektors forlag til 
optagekapacitet..  

 
Ad 8) 

KSJ redegjorde for den nye 
resultatlønskontrakt med rektor: 
Kontrakten udmønter kravet om ’en mere 
fleksibel anvendelse af lærerressourcer’ til 
udvidet efteruddannelse af lærerne. 

Der skal fortsat arbejdes med 
frafaldsproblemet og med elevernes 
studieparathed. 
Undersøgelse af og seminardag om 
medarbejdertrivsel følges op af 3 
indsatsområder: Fysiske miljøforhold, skæv 
arbejdsbelastning og intern kommunikation. 
Elevernes tilfredshed måles gennem en 
undervisningsmiljøvurdering. 
Der arbejdes for en styrkelse af 
elevdemokratiet – især gennem støtte til 
elevrådet 

 
Ad 9) 

Referatet offentliggøres som vanligt efter 
bestyrelsens godkendelse 

 
Ad 10)  
De forestående valg til kommunalråd og 
regionsråd inspirerede til en debat om 
bestyrelsens sammensætning. 
 
Mødet slut kl 18.50 
 
HC ref 

 
 
 
 

 


