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Til stede: Karen Sonne Jakobsen, Finn Løbner 
Olesen, Niels Hørup, Pia Dyrberg, Niels 
Dreyer Sørensen, Annie Christensen, Tommy 
Larsen, Daniel 2g, Bjarne Thams, HC 
Pedersen (ref) 
 
Afbud fra Naima Jensen, Region Sjælland 
 
 
Ad1) dagsorden godkendt 
 
Ad 2) referat godkendt 
 
Ad 3) KSJ anførte, at dette pkt handlede om 
bygningsovertagelsen og derfor kunne 
behandles under pkt 7 på dagsordenen 
 
Ad 4) Meddelelser:  
KSJ bød velkommen til Daniel 2.g, som 
bliver nyt medlem af bestyrelsen med 
stemmeret, idet Tommy Larsen bliver student 
til sommer. 
Rektor fortalte om teaterkoncerten, der lige er 
gennemført med stor succes.. Rektorerne har 
besluttet navneforandring for 
’Servicefællesskabet’ til 
’Gymnasiefællesskabet’. 
DS udtrykte GLs bekymring omkring den nye 
ressourcetildeling til studievejledningen. Han 
mente, at ressourcetildelingen fremover vil 
blive styret af, om studievejledningen 
fungerer eller ikke fungerer. Hvor det 
fungerer vil der blive skåret i  ressourcerne. 
 
 
Ad 5) Rektor uddelte en statusrapport, der 
viser et overskud på knap 2,5 mill kr efter 
første kvartal. 
Likviditetsbudgettet udviser en likvididtet på 
ca 9 mill kr ved kvartalets udgang. Der 
indbetales nu ca 3 mill kr til afdrag på 
bygningen for at spare renteudgifter hos 
staten. 

Likviditetsbudgettet er et nyt redskab, som gir 
os et bedre overblik over skolens økonomi 
henover året. 
KSJ ønskede at vide, om der vil der blive 
arbejdet videre med likvidetetsbudgettet, for 
på den måde at styre optimalt. Rektor 
bekræftede dette. 
 
Ad 6) Årsrapporten 2009: 
KSJ startede med revisionsprotokollatet, Alt 
er fundet i orden, så bestyrelsen uden 
betænkelighed kan underskrive 
revisionsprotokollatet. 
 
Selve årsrapporten: 
Rektor uddybede sin ledelsesberetning. Der er 
meget godt at sige om skolens udvikling. 
Egenkapitalen er i vækst, ligesom søgetal og 
nøgletal. Det er nemmere at drive 
undervisningen billigere, fordi vi kan 
gennemføre med større hold (holdene er fyldt 
mere op) 
Likviditeten er status quo, fordi vi har brugt 
en del penge på bygningsforbedringer og 
skolemøbler.  
Det har været meget tidskrævende at finde 
den ideelle finansiering for 
bygningsovertagelsen. 
 
Solrød Gymnasium har nu en uddannet og 
dygtig læsevejleder, der vil starte vejledning 
op for hele årgangen i det kommende skoleår. 
Når finansiering og klassetal er helt på plads, 
udfærdiges en budgetopfølgning, der afspejler 
den forestående udvikling. 
 
Årsrapporten blev godkendt og bestyrelsen 
udtalte sin  tilfredshed med resultatet af årets 
arbejde. 
 
 
Ad7) Finansiering af bygningskøb.  
Rektor foreslog, at Solrød Gymnasium bruger 
Nordea. Nordeas tilbud følger ikke helt det, 
der blev aftalt på forrige bestyrelsesmøde.   
Lånet foreslås sammensat som følger: 
 

 



− Ca. 40 % af lånet optages som 4% 
fastforrentet lån med løbetid på 20 år 

− Ca. 20% af lånet optages som Nordea 
Prioritet (fungerer i praksis som en slags 
kassekredit) 

− Ca 20% af lånet optages som et variabelt 
forrentet lån med renteloft på 4,5% og 
løbetid i 10 år 

− Ca. 20% af lånet optages som et variabelt 
forrentet lån med renteloft på 5% og 
løbetid i 20 år 

 
 
Bestyrelsen tilsluttede sig rektors forslag til 
finansiering. Rektor fik bestyrelsens 
opbakning til at optage lån på det mest 
optimale tidspunkt. 
 
Ad 8) Rektor redegjorde for udvikling i 
søgetallet, På det korte sigt skal der opføres 
pavilloner for at klare tilgangen i år. På 
længere sigt er der brug for en permanent 
udbygning og forbedring af skolens 
faciliteter.  KSJ ønskede bestyrelsens 
reaktioner på ønskerne om at udbygge 
permanent og på de fremlagte ideer og skitser.  
KSJ tilføjede, at  skolen har  gode muligheder 
for at finansiere og samarbejde med Solrød 
Kommune om udbygningen. 
Tommy støttede tankerne om udbygning, 
fordi der er brug for at øge kapaciteten nu. 
DS fandt det vigtigt, at vi ikke kun fokuserer 
kantineproblemet, men også på æstetikken og 
arkitekturen. Han støttede ideen om at leje 
nogle lokaler. 
NH var enig i, at der bør startes en proces 
omkring udbygningsplanerne, fordi timingen 
synes rigtig. Lejemodellen vil være attraktiv 
for både skolen og kommunen. Råhuset, som 
er første sal på bibilioteket er netop besluttet, 
så projekteringen går i gang. 
 
KSJ konkluderede, at bestyrelsen bakker op 
om de igangværende bestræbelser på en 
udbygning af skolen.  
 
 
 

Ad 9) Evt 
 
NH spurgte til en elevfest i januar 
Daniel foreslog, at togtider/bustider kommer 
på de nye infoskærme. 
 
AC oplyste at skolen er i færd med at  afsøge 
mulighederne med infoskærmene 
 
 
Ref. HC 
 
 
 
 
 
 


