
Til medlemmerne af bestyrelsen. 

 

Frederiksværk, 17. juni 2019 

 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d 12. juni 2019 

  

Tilstede: Helle Lunderød, Mette Avnsbo, Søren Møller, Morten Lorentzen, Kristoffer Kjærgaard, 

Thomas Hesselberg, 

 

Afbud: Martin Boysen, Kim Dam-Johansen, Waqma Wafa, Zahedullah Wafa 

 

1. Dagsordenen blev godkendt.  

2. Referatet blev godkendt.  

3. Formanden: Besøget fra Kina af den nye ledelse fra TCC gik rigtig godt. Det afholdte 

symposium forløb anderledes end vi nok oprindeligt havde tænkt, men var set i forhold til 

samarbejdet med Kina endog rigtig godt. Det var en meget fin dag med mange spændende og 

givende oplæg. Tak til alle der deltog. Besøget mundede ud i en ny samarbejdsaftale mellem 

TCC og FVGH efter nogenlunde de samme retningslinier som hidtil. Som noget nyt prøver vi 

med et to måneders ophold af en kinesisk lærer, der skal oprette et såkaldt Confucian 

Classroom. Det lyder spændende og er noget vi kan invitere andre med på. 

Som aftalt sidste år på denne tid havde formanden forhandlet og aftalt et engangshonorar med 

rektor for en ekstraordinær indsats. Det havde resulteret i udbetaling af 35.000,- . Bestyrelsen 

nikkede til aftalen. 

Lukket punkt:  de fraværende medlemmer bliver orienteret mundtligt af formanden. Punktet 

kommer på normalt på næste møde. 

4. Rektor: Der var en kort orientering om det politiske stormvejr skolen havde været ude i, i 

forbindelse med et afholdt valgmøde. Der havde været hårdt pres fra Nye Borgelige og Stram 

Kurs. Rektor forklarede præmisserne for de beslutninger, der var taget. Bestyrelsen bakkede 

helt op om beslutningerne og udtrykte at sagen var håndteret ganske som den skulle. 

Eksamen er i fuld gang og forløber ganske stille og roligt. Den skriftlige eksamen er netop 

overstået og er forløbet uden problemer. 

Den meget besværlige procedure omkring optagelse af nye elever har fyldt en del i foråret. 

Konklusionen er herfra nok at det er meget støj for ikke ret meget og at man behandler de 

kommende elever helt urimeligt. Men det finder vel et fornuftigt leje på et tidspunkt. 

Da Bente Rahbek går på pension er der blevet ansat en ny uddannelsesleder. Det er blevet 

Thomas Jørgensen. Derudover har vi ansat to ny lærere og en pedel. 

5. Elever: Der var ingen elever til stede. De har nok at lave i denne periode. 

6. Statusrapporten fra Proregnskab blev præsenteret. Budgettet holdes fint, hvilket set i lyset af at 

indtægterne vil være noget større er rigtig positivt. Til næste møde vil der blive præsenteret en 

budgetopfølgning, der tager højde for de øgede indtægter og som rummer mere sikre elevtal. 

Bestyrelsen tog rapporten til efterretning. 

7. Ansøgertallene er med den nye optagelsesprocedure stadig usikker. På nuværende tidspunkt er 

der 118 STX og 42 HF elever. Bestyrelsen godkendte at vi på den baggrund opretter 4 STX og 

2 HF klasser. 

8. Vi aftalte kun et møde efter ferien. 

 

Næste møde onsdag d. 28. august 2019 kl. 17.00 


