
 

 

Nordfyns Gymnasium  

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 10. september 2018, kl. 08.30-10.00.  

Deltagende bestyrelsesmedlemmer: Anja Lund (AL), Thomas Kaarsted (TK), Ghita Kuhlmann (GK), 

Henrik Kiehn Thistrup (HT), Rasmus Snitkjær Nielsen (RS), Andreas Kaehne Larsen (AL) og William 

Achton-Boel (WAB). Fraværende med afbud: Mogens Falk Jørgensen (MFJ) 

Desuden deltog rektor Kurt René Eriksen (KE) og vicerektor Jeppe Bregenov-Pedersen (JBP). 

Pkt. 1.  

Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Pkt. 2.  

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 18. juni 2018.  

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Pkt. 3.  

Siden sidst. Skolestart. Personale.  

KE: Der var 65 ansøgere til stillingen som ledende pedel ved Nordfyns Gymnasium. Stillingen er blevet 

besat med en velkvalificeret kandidat, som tiltræder medio oktober 2018. 

 

RS gennemgik forskellige bud på opførelsen af en klatrevæg i idrætshallen. Når det endelige tilbud 

foreligger, e-mailer han det til bestyrelsen.  

 

Pkt. 4.  

Status for elevtal. 

KE: Skolens seks 1.g-klasser er fyldte. Der er kommet enkelte elever til siden skolestart, og der er 

enkelte elever, der har forladt NG. Til næste møde vil der blive udarbejdet et bilag med statistik over 

skolens 1.g-elever, der til den tid er kommet i varige klasser. Eleverne vælger studieretninger medio 

oktober og begynder på studieretningsforløbet i deres nye klasser den 5. november. 

 

  



 

 

Pkt. 5  

Bestyrelsens sammensætning  

Bestyrelsen drøftede besættelsen af den ledige bestyrelsespost i lyset af forskellige strategispor – bl.a. 

den generelle indsats for at sikre den bedste skole og samt det mulige arbejde for at udvide Nordfyns 

Gymnasiums udbud. Den nye bestyrelse vil gerne bruge mere tid på at arbejde med disse emner inden 

rekrutteringen af et nyt bestyrelsesmedlem, hvilket derfor blev udskudt. 

 

Pkt. 6.  

Udbud af studieretninger og valgfag 2019/2020.  

Bilag 6. (Udbud af studieretninger og valgfag ved optag 2019)  

KE orienterede om det udsendte bilag med forslag til udbud af studieretninger og valgfag, der ikke 

adskiller sig fra udbuddet i de første to årgange efter gymnasiereformen.  

Bestyrelsen godkendte udbuddet. 

 

Pkt. 7  

Økonomiopfølgning og forventet regnskab.  

Bilag 7.1 (Perioderapport), Bilag 7.2 (Likviditetsoverblik), Bilag 7.3 (Balance)  

Bilag 7.4 (Udtræk fra Regnskabsportalen. Sammenligning mellem gymnasier med 400-500 elever.)  

KE orienterede om de udsendte bilag og svarede på spørgsmål fra bestyrelsen om fremtidige 

udfordringer m.v. Blandt andet forklarede KE, hvordan regeringen finanslovsforslag vil påvirke 

Nordfyns Gymnasiums økonomi, hvis det bliver vedtaget. I så fald vil man på skolen inden for få år 

skulle gennemføre forandringer for at undgå underskud. Dertil kommer usikkerhed forbundet med 

mulige politiske tiltag inden for ungdomsuddannelser. 

En sammenstilling med lignende gymnasier vidner dog også om, at Nordfyns Gymnasium er godt rustet 

til udfordringerne, idet NG i modsætning til andre skoler ikke har nogen langfristet gæld.  

 

Pkt. 8.  

Bygninger.  

Bilag 8.1 (Vedligeholdelsesplan og budget 2018-2027. Kolonne 2018 er budgettal. Se samlet forbrug på 

Bilag 7.1)  

Bilag 8.2 (Status over gennemførte og fremtidige vedligeholdelsesprojekter)  



 

 

Bilag 8.3 Energiforbrug 3 år (Bemærk at Nordfyns Gymnasium skiftede fra naturgas til fjernvarme i 

efteråret 2016.)  

KE orienterede om de udsendte bilag og svarede på enkelte spørgsmål fra bestyrelsen. 

AL: Udskiftningen af borde og stole i de naturvidenskabelige faglokaler i kælderen får stor ros fra 

eleverne. De kunne godt tænke sig en lignende udskiftning af inventaret i de to undervisningsfløje. 

 

Pkt. 9.  

Eventuelt 

Næste møde 29. november udvides til 3 timer: 08.00-11.00. 

Der inkluderes et punkt om strategi, som formanden og rektor forbereder. 

Desuden afsættes tid til at besigtige klatrevæggen i gymnastikhallen. 

 

 

Referent: JBP 

  



 

 

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 10. september 2018 

Thomas Kaarsted Anja Lund 

Ghita Kuhlmann  

Henrik Kiehn Thistrup Rasmus Snitkjær Nielsen 

Andreas Kaehne Larsen William Achton-Boel 

Kurt René Eriksen  
 


