
Referat fra møde i bestyrelsen for Solrød Gymnasium 

onsdag d. 13.jan 2010 

 
Til stede: 
Karen Sonne Jakobsen, Niels Hørup, Finn 
Løbner Olesen, Niels Dreyer Sørensen, Annie 
Christensen, Tommy Larsen, BJ + HC 
Afbud fra Pia Dyrberg 
 
 
Ad 1) Dagsordenen blev godkendt med den 
tilføjelse at punkt 5 blev rykket frem, da 
mødets hovedemne var behandlingen af 
UVMs købstilbud på Solrød Gymnasium og 
finansieringen af købet. 
 
Ad 2) Referatet blev godkendt og 
underskrevet. 
 
Ad 5 Rektor gennemgik købstilbuddet (bilag 
udsendt), der er favorabelt for skolen. Skolen 
kan klare ydelserne på et fastforrentet 5% 
obligationslån på 26 mill.kr med en 
elevbestand på 588 elever, og da Solrød 
Gymnasium pt. har ca. 700 elever, er der en 
god buffer. 
 
Rektor har i øvrigt beregnet 
elevtalsudviklingen, der ser stabil og positiv 
ud. 
 
Bestyrelsen besluttede at købe 
skolebygningen. Vi sender et brev til 
ministeriet med en accept af købstilbuddet, 
men med forbehold for finansieringen, som 
endnu ikke er på plads. 
 
 
Ad 7). Vi kan låne 26mill.kr billigt uden 
yderligere tingslysningsafgift. Vi har ikke et 
udarbejdet projekt liggende, men vi vil med 
den større låneramme få mulighed for at 
iværksætte større vedligeholdelsesprojekter 
og/eller forbedringer.  
Rektor indstillede til bestyrelsen, at der lånes 
26 mill.kr  
NH talte for at lave flerårige budgetter, så vi 
kan gøre noget ved 

vedligeholdelsesefterslæbet. Han ønskede, at 
bestyrelsen er bistået af revisor ved 
beslutningen om finansieringen.  
Bestyrelsen besluttede at anbefale et lån på 26 
mill.kr, samt at indhente revisors rådgivning 
til, hvordan finansieringen sammensættes 
mest optimalt. 
 
Ad 6) Finansieringstilbuddet: Der er ikke 
store forskelle mellem tilbuddene fra 
kreditinstitutter. 
Rektor gennemgik de indkomne 
finansieringstilbud og bemærkede, at selv om 
de var opstillet lidt forskelligt, var de dog 
sammenlignelige. Nykredits bidragssats ligger 
på 0,6 og de øvrige kreditforeningers 
bidragssats på 0,45 %, så omkostningerne 
afviger ikke meget. 
Der er i bestyrelsen enighed om at tilstræbe 
en høj grad af sikkerhed. Man drøftede 
herefter fordele og ulemper ved henholdsvis  
en blandingsfinansiering  
( 75% fastrentelån og 25% tilpasningslån, 
(F1).) og et 100 % fast forrentet 
obligationslån. 
FLO foreslog at bede revisoren om en 
kortfattet præsentation af forskellene mellem 
finansieringstyperne på skrift, som så kan 
mailes rundt til vurdering i bestyrelsen. 
KSJ fulgte op på dette forslag og bad om 
tilslutning til at formanden og rektor kunne 
danne et underudvalg, der undersøger 
finansieringsspørgsmålet og informerer 
bestyrelsen om resultatet. Derefter tages der 
stilling til om der behov for et yderligere 
møde. Det blev besluttet, at de 2 muligheder 
bestyrelsen foretrækker, skal undersøges 
nærmere: Et stort fastforrentet obligationslån, 
eller en blanding af fastrentelån og 
rentetilpasningslån. 
 
Ad 4) Rektor fortalte om Driftsfælleskabets 
ansættelse af Chr. Engelhardt som 
bygningssagkyndig. Han kender skolerne godt 
fra sin tid i Roskilde Amt 



 
KSJ oplyste at Tommy Kamp har trukket sig 
som regionsrepræsentant. I stedet er udpeget 
Naima Jensen, som repræsenterer partiet 
Venstre i Region Sjælland. 
Pia Dyrberg, der repræsenterer det lokale 
erhvervsliv, besidder det eneste 
selvsupplerende mandat i bestyrelsen. De 
øvrige medlemmer skal udpeges af de 
pågældende institutioner. Rektor blev bedt om 
at henvende sig til de udpegende instanser 
med oplysning om at en fornyet udpegning 
skal finde sted. 
 
Rektor fortalte, at Solrød Gymnasium, fredag 
d. 8.jan 2010, havde en personaledag som 
opfølgning på trivselsseminaret i Sverige. Der 
var beretning fra 3 arbejdende udvalg. 
Endelig blev der den 12. jan afholdt et 
introducerende kursus for nye kolleger. 
Solrød Gymnasium har ansat 5 nye lærere i 
forbindelse med studieretningernes start. 
 
Ad evt: Ingen bemærkninger 
 
Mødet slut kl. 18.10 
 
Næste møde d. 25/3 2010 kl. 17  

 
Ref. HC 
 


