
Nordfyns Gymnasium 

 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 29. maj 2019, kl. 08.30-10.00. 

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

Henrik Kiehn Thistrup (HT), Rasmus Snitkjær Nielsen (RS), Jacob Hollingdal (JH), Josefine Bech 

Morgen (JBM) og William Achton-Boel (WAB). 

Rektor Kurt René Eriksen (KE) og vicerektor Jeppe Bregenov-Pedersen (JBP) deltog i hele mødet. 

 
Pkt. 1. 

Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

 
Pkt. 2 

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 27. marts 2019. 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 
Pkt. 3 

Bygningsdrift. Rundvisning. 

Bilag 3.1 (Plan og vedligeholdelsesbudget 2019-2028) 

Bilag 3.2 (Eksempler på projekter-  revideret maj 2019) 

 
KE redegjorde for den forestående udskiftning af inventaret i lokalerne i de to undervisningsfløje 

(lok. 01-09 og lok. 11-19). 

Bestyrelsen foretog herefter den årlige besigtigelse af Nordfyns Gymnasiums bygninger.  

 
Pkt. 4 

Siden sidst.  

KE: Som meddelt pr. e-mail har ministeriet i forbindelse med tilsyn udbedt sig og derfor fået 

tilsendt materiale om de seneste års resultatkontrakter og bestyrelsens evaluering af disse. 

KE: Nordfyns Kommune afholder konference om det gode ungeliv den 18. juni kl. 14-17. 

AL: Konferencen sigter mod udformningen af en strategi for skabelsen af det gode ungeliv. 

 
Pkt. 5 

Strategi - status på indsatsområder 

KE orienterede om status på indsatsområderne for perioden 2019-2022. 

TK: Nordfyns Gymnasium og Tornbjerg Gymnasium er i tæt dialog med SDU om projekt med 

screening af elevgrundlaget på Fyn og tilhørende dataanalyse. 

 



TK: På næste bestyrelsesmøde bør der være et punkt om Nordfyns Gymnasium beredskab 

(foranstaltninger og frister) i forhold til optaget i 2020. 

 
Pkt. 6 

Økonomiopfølgning og forventet regnskab. 

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

KE gennemgik og kommenterede de udsendte bilag. 

 
Pkt. 7 

Status og statistik for ansøgere til 1g 2019. 

Bilag 7.1 (Ansøgere status og statistik pr. 20. maj 2019) 

KE gennemgik og kommenterede de udsendte bilag: 

- andelen af drenge er mindre end tidligere år 

- en stor andel af eleverne kommer fra efterskoler og private skoler. 

 
Bestyrelsen drøftede, hvordan NG kan styrke rekrutteringen: 

- gennem tættere kontakt til lærersiden i grundskolen 

- gennem kontakt til eleverne på et tidligere klassetrin i grundskolen 

- gennem et rejsehold af elevambassadører, som besøger grundskolerne. 

 
AL inviterer KE og TK til møde med grundskolelederne i Nordfyns Kommune med henblik på at 

berede vejen for ambassadørbesøg på de nordfynske skoler.  

 
Pkt. 8.  

Fastlæggelse af kapacitet for optag i 2020. 

Bestyrelsen fastsatte kapaciteten til 6 klasser. 

 
Pkt. 9. 

Røgfri skoletid - et samarbejdsprojekt med Region Syddanmark.  

KE: Nordfyns Gymnasium deltager i projektet sammen med 10. klassecentret. Der forhandles med 

HF og VUC, Søndersø, om aktiv deltagelse i projektet. 

 
Pkt. 10. 

Eventuelt – næste mødedato. Evt. forslag til mødedatoer frem til juni 2020. 

Torsdag den 12. september kl. 8.00-9.30. 

Tirsdag den 3. december kl. 8.30-10.30. 

 

Referent: JBP 

  



 

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 29. maj 2019 

Thomas Kaarsted Anja Lund 

Ghita Kuhlmann  

Henrik Kiehn Thistrup Rasmus Snitkjær Nielsen 

Josefine Bech Morgen Jacob Hollingdal 

Kurt René Eriksen William Achton-Boel 
 

 


