
Til medlemmerne af bestyrelsen. 

 

Frederiksværk, den 12.5.2014 

 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 7. maj 2014.  

 

Tilstede: Erik Winther, Bodil Nørregaard, Søren Møller, Ole Olsen, Klaus Bertelsen, Birgitte 

Benzon Bang, Michael Thomsen, Arlette Rasmussen, Helle Lunderød (efter pkt 3),Johnny 

Simonsen 

 

Afbud: Christoffer Gahrn, Cecilie Lodberg 

 

1. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af pkt 9.a: 10. klasse på Gymnasiet 

2. Referatet fra sidste møde blev godkendt. 

3. Bestyrelsen valgte enstemmigt Helle Lunderød som medlem af bestyrelsen. 

4. Bestyrelsen konstituerede sig med Helle Lunderød som formand og Ole Olsen som 

næstformand. 

5. Formanden havde fået en henvendelse fra nogle forældre, som vil blive omtalt under pkt. 6. 

Ellers intet nyt. 

6. Rektor: Der havde været en voldsom episode i en 2.HF klasse, som forældrene ikke mente 

skolen havde taget ordentligt hånd om. Episoden er samtidigt meldt til politiet som vold. 

Rektor redegjorde for omstændighederne, som de kunne stykkes sammen og for de 

forholdsregler skolen havde truffet. Bestyrelsen mente at disse forholdsregler var holdt inden 

for de rammer love og bekendtgørelser har fastlagt. Der var enighed om, at hvis der falder 

dom på baggrund af politianmeldelsen, er der tale om en ny situation. 

Oprydningen efter oversvømmelsen i december er langsomt ved at være færdig. Det færdige 

regnskab forventes indsendt til ministeriet i august. 

Det nye kontor havde i øvrigt været udsat for en mindre oversvømmelse på grund af et 

sprængt vandrør. Det blev heldigvis opdaget da vandstanden endnu kun var 2 cm. 

7. Elevrådsformand: Ingen meddelelser 

8. Budgettet for 2014 ser stadig fornuftigt ud. Der er foretaget en besparelse i både driften og  

lønnen. Antallet af ansatte er blevet beskåret med virkning fra det nye skoleår. Bestyrelsen 

nikkede til økonomien. 

9. Fordeling af elever i regionen er stadig ikke færdiggjort, men vi har fået tilført et betydeligt 

antal elever og opretter derfor 5 STX og 2 HF klasser til næste skoleår. 

9.a Bestyrelsen gav grønt lys for at indgå en aftale med Halsnæse Kommune om at placere              

10’eren på Gymnasiet de næste 2 år, indtil Magleblik er blevet udbygget.  

10. Bestyrelsen bevilligede rektor et engangsbeløb på 35.000,- kroner for merarbejde i 

forbindelse med undervisning, SRP og oversvømmelsen. 

11. Næste møde: Onsdag d. 18.6.2014 kl. 17.15 

 

Ref.  Johnny Simonsen 


