
 

 

Nordfyns Gymnasium 

 

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 18. juni 2018, kl. 17.00-19.00. 

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

Mogens Falk Jørgensen (MFJ), Henrik Kiehn Thistrup (HT), Rasmus Snitkjær Nielsen (RS), Andreas 

Kaehne Larsen (AL) og William Achton-Boel (WAB). 

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 konstituerende bestyrelsesmøde den 24. maj 2018. 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Pkt. 3 

Bygningsdrift. Rundvisning. 

Bilag 3.1 (Plan og vedligeholdelsesbudget 2018-2027) 

Bilag 3.2 (Eksempler på projekter-  revideret juni 2018) 

KE orienterede om de to udsendte bilag. 

Bestyrelsen besluttede at fortsætte arbejdet med den løbende opfølgning på bygningsdriften vha. formen i 

disse to bilag.  

Bestyrelsen blev herefter vist rundt i Nordfyns Gymnasiums bygninger. 

 

RS præsenterede som repræsentant for NG’s idrætslærere et forslag om at opføre en klatrevæg i 

idrætshallen for bedre at kunne imødekomme kravene til moderne idrætsundervisning. 

Bestyrelsen drøftede følgende aspekter i relation til en sådan klatrevæg: 

- finansiering og mulighederne for at opnå ekstern støtte til projektet 

- sikkerhed og rammer for elevernes adgang til at bruge klatrevæggen 

- efteruddannelse af idrætslærerne til at undervise i klatring 

- valget af en professionel løsning frem for en ’gør det selv’ løsning 

- tidshorisonten i forbindelse med opførelse og lancering. 

Bestyrelsen besluttede på denne baggrund, at Nordfyns Gymnasium skal igangsætte opførelsen af en 

klatrevæg i idrætshallen, og at et professionelt firma skal hyres til at opføre klatrevæggen. 

 

Pkt. 4 

Siden sidst. 

KE: Som følge af flere fratrædelser til pension har NG fastansat en lærer med matematik og idræt samt 

ansat årsvikarer i dansk og spansk. 

KE: NG har afgivet høringssvar til FynBus’ udkast til Trafikplan 2018-2021 i bestræbelserne på undgå 

forringelser i busdækningen til gymnasiet. 

 

  



 

 

Pkt. 5 

Drøftelse af profil for ledig plads i bestyrelsen. 

Bestyrelsesmedlemmerne kom med forskellige forslag til profilen på et kommende medlem, der kunne 

styrke arbejdet i bestyrelsen og dermed medvirke til at udvikle og styrke Nordfyns Gymnasium. 

Bestyrelsen bemyndigede KE til at undersøge et konkret forslag. 

 

Pkt. 6 

Økonomiopfølgning og forventet regnskab. 

Bilag 6.1 (Perioderapport), Bilag 6.2 (Likviditetsudvikling), Bilag 6.3 (Balance), 

KE gennemgik og kommenterede kort de udsendte bilag.  

KE svarede på spørgsmål om gymnasiets økonomi til orientering af den nye bestyrelse. 

 

Pkt. 7 

Status og statistik for ansøgere til 1g 2018. 

Bilag 7.1 (Ansøgere status og statistik pr. 8. juni 2018) 

KE gennemgik og kommenterede de udsendte bilag. 

Bestyrelsen blev endvidere orienteret om:  

- principper for fordelingen af elever fra gymnasier til overskud i antallet af ansøgere i forhold til 

deres kapacitet til gymnasier med elevunderskud i forhold til deres kapacitet  

- problemstillinger i forbindelse med det fleksible klasseloft. 

 

Pkt. 8.  

Fastlæggelse af kapacitet for optag i 2019. 

Bestyrelsen besluttede at bevare kapaciteten på seks klasser. 

 

Pkt. 9. 

Eventuelt – næste mødedato. Evt. forslag til mødedatoer frem til juni 2019. 

Følgende mødetidspunkter blev aftalt: 

Mandag den 10. september kl. 8.30-10 

Torsdag den 29. november kl. 8.30-10.30 

Fredag den 29. marts kl. 8.30-10.30. 

 

TK foreslog afslutningsvis, at bestyrelsen på et tidspunkt skulle afsætte tid til en studietur eller et 

strategiseminar. TK og KE udarbejder forslag til fremlæggelse på næste bestyrelsesmøde. 

 

Referent: JBP 

  



 

 

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 18. juni 2018 

Thomas Kaarsted Anja Lund 

Ghita Kuhlmann Mogens Falk Jørgensen 

Henrik Kiehn Thistrup Rasmus Snitkjær Nielsen 

Andreas Kaehne Larsen William Achton-Boel 

Kurt René Eriksen  
 


