
Referat af konstituerende bestyrelsesmøde torsdag den 24. maj 2018 

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

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

Fraværende uden afbud: Stine Barnhøj Pedersen (SP), Andreas Kaehne Larsen (AL). 

 

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

 

Pkt. 1 

Velkomst og godkendelse af dagsorden. 

Kort beskrivelse af bestyrelsens opgaver (Kurt René Eriksen) 

 

Indledningsvis præsenterede bestyrelsesmedlemmerne sig selv. 

 

KE gennemgik en række slides med bestyrelsens opgaver og det praktiske arbejde på de fire faste 

møder i årshjulet. Disse slides er vedlagt som bilag til referatet. 

 

Pkt. 2 

Præsentation af bestyrelsens medlemmer. 

Konstituering af bestyrelse 

a. Formand 

b. Næstformand 

 

Bestyrelsen konstituerede sig med Thomas Kaarsted som formand og Anja Lund som 

næstformand. 

 

KE bad bestyrelsesmedlemmerne om til næste møde at medbringe pas eller lignende 

legitimation, da Nordfyns Gymnasium i henhold til lovgivningen skal foretage en identifikation 

samt opbevare en kopi af legitimationsoplysningerne. 

Pkt. 3 

Udpegning af bestyrelsesvalgt medlem. 

Bestyrelsen vurderer sine samlede kompetencer i relation til opgaven og drøfter emner til et 

bestyrelsesvalgt medlem, der kan komplementerer bestyrelsen. 

 

KE orienterede om udpegningen af det bestyrelsesvalgte medlem. 

Bestyrelsen drøftede, hvordan man kunne identificere kandidater til denne bestyrelsespost. 

Punktet bliver taget op til fornyet drøftelse på næste møde.  

 

Pkt. 4 

Aktuelt om skolen 

 

KE orienterede kort om  

- elevoptaget til 1.g i skoleåret i 2018-19  



- stillingsopslag i matematik samt årsvikariater i fagene dansk, spansk og idræt 

- opførelsen af pavillon til det nye 10.-klassescenter på Nordfyns Gymnasiums matrikel. 

 

Pkt. 5 

Fastlæggelse af dato for første ordinære bestyrelsesmøde (medio juni 2018) 

 

Bestyrelsen aftalte at holde næste møde mandag den 18. juni kl. 17-19. 

 

Pkt. 6 

Eventuelt 

 

Intet under dette punkt. 

 

 

Referent: JBP 

 

  



Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 24. maj 2018 

Thomas Kaarsted Anja Lund 

Ghita Kuhlmann Mogens Falk Jørgensen 

Henrik Kiehn Thistrup Rasmus Snitkjær Nielsen 

Kurt René Eriksen  

  

  
 


