
Nordfyns Gymnasium 

 

Referat af bestyrelsesmøde fredag 20. maj 2022, kl. 08.30-11.00. 

Deltagende bestyrelsesmedlemmer: Thomas Kaarsted (TK), Anja Lund (AL), Rikke Lørup Larsen 

(RLL), Michael Wijngaard Jørgensen (MWJ), Henrik Kiehn Thistrup (HT), Lisbeth Kjærgaard Møller 

(LK), Frida Karen Spangård Clausen (FSC) og Liva Markvard Hansen (LMH). 

Afbud fra Louise Hjortebjerg Theil (LHT) 

Afgående medarbejderrepræsentant Rasmus Snitkjær Nielsen (RS) deltog i hele mødet. 

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

 

Pkt. 1. 

Konstituering 

 

Den nye bestyrelse konstituerede sig med Thomas Kaarsted (TK) som formand og Anja Lund (AL) 

som næstformand. 

 

Pkt. 2. 

Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger, men rækkefølgen blev ændret, så pkt. 4 blev til 

pkt. 9. 

 

Pkt. 3 

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 24. marts 2022. 

 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Pkt. 4 

Siden sidst og orientering om planer for skoleårets afslutning. 

 

KE orienterede indledningsvis om:  

- at i modsætning til de to seneste år er skoleårets afslutning omtrent som tidligere med 

gallafest og en næsten normal eksamensperiode  

- at der er blevet ansat en kandidat i matematik og fysik i en pædagogikumstilling 

- at der har været et opslag i timerester i idræt og samfundsfag 

- at der starter seks klasser i august 2022, bl.a. som følge af mange ansøgere fra 10. klasse og 

mange ansøgere fra det vestlige Odense. 

Bestyrelsen drøftede forskellige forklaringer på bevægelserne i søgningen til Nordfyns 

Gymnasium. 



KE orienterede herefter om, at HF & VUC Fyn har valgt at indstille aktiviteterne i Søndersø pr. 1. 

august 2023 og derfor vil opsige lejemålet i Nordfyns Gymnasiums bygninger. Formelt set har HF & 

VUC Fyn 18 måneders opsigelse fra 1. januar 2023. 

 

Bestyrelsen drøftede mulighederne for at besætte det lejemål, der bliver ledigt. Der blev talt for at 

tage kontakt til Nordfyns Kommune. 

 

Pkt. 5 

Økonomiopfølgning og forventet regnskab. 

Bilag 6.1 (Perioderapport), Bilag 6.2 (Likviditetsudvikling), Bilag 6.3 (Balance), Bilag 6.4 

(Likviditetsbudget 2022) 

Orientering om ramme for anlægs-/strategibudget. I samråd med revisor. 

 

KE orienterede om de udsendte bilag. Som der tidligere er blevet orienteret om, skyldes det 

forventede meget positive resultat, at Nordfyns Gymnasium fra 1. januar 2022 fik tildelt 

udkantstilskud, hvilket ikke var forventet og derfor ikke med i budgettet. 

 

Bestyrelsen drøftede den gode økonomi og mulighederne i denne. 

TK argumenterede for at bruge midler på udvikling og modernisering af Nordfyns Gymnasium. 

RS argumenterede for at tilføre flere midler til lærerne. 

 

KE svarede på spørgsmål om den nye elevfordelingsaftale, og hvad den kan komme til at betyde 

for Nordfyns Gymnasium. Det er svært at svare på, men en af hensigterne med aftalen har netop 

været at beskytte decentrale skoler som Nordfyns Gymnasium, så forhåbentlig holder det. 

 

KE orienterede om, at revisor adspurgt havde foreslået skolen at dele moderniseringen op i 

mindre dele. I stedet for at lave en storstilet plan med et stort budget kan man med fordel lave en 

række mindre delprojekter på med realistiske budgetter på op til en million kroner. Sådanne er 

lettere at have med at gøre, hvis de økonomiske forudsætninger ændrer sig. 

 

Pkt. 6 

Status og statistik for ansøgere til 1g 2022. 

Bilag 7.1 (Ansøgere status og statistik pr. 11. maj 2022) 

Bilag udleveres i printet udgave på bestyrelsesmødet. 

 

KE orienterede om de udsendte bilag. Som tidligere år er der rigtig mange ansøgere fra 

efterskoler, men der er flere ansøgere fra 10. klasse og flere ansøgere fra Odense-postnumre end 

de foregående år. 

 

Bestyrelsen drøftede, hvordan Nordfyns Gymnasium kan opnå større viden om ansøgernes 

baggrund og bevæggrunde for at søge ind på Nordfyns Gymnasium.  



Pkt. 7  

Fastlæggelse af kapacitet for optag i 2023. 

 

Bestyrelsen fastlagde kapaciteten til seks klasser. 

 

Pkt. 8 

Strategiseminar 28. juni 2022. 

Foreløbigt program. 

 

KE orienterede om, at arrangementet kommer til at finde sted på Middelfart Gymnasium kl. 13.  

 

Rektor og serviceleder på Middelfart Gymnasium vil orientere om deres strategi- og 

moderniseringsproces. 

 

Resultaterne af spørgeskemaundersøgelse i 8. klasserne i rekrutteringsområdet samt konklusioner 

på interviews med forældre i rekrutteringsområdet vil blive fremlagt. 

 

Formanden og rektor drøfter en budgetramme for strategien med revisor. Denne tilføjes et 

separat punkt i budget/regnskab. Budget for strategi godkendes af bestyrelsen. 

 

TK opsummerede, at strategien bør have tre hovedpunkter: 

 

- Undervisning som kerneydelsen (lærerkompetencer, digitale muligheder m.v.) 

- Udvikling og modernisering af bygninger og inventar 

- Nordfyns Gymnasiums omdømme  

 

Pkt. 9 

Bygningsdrift. Rundvisning. 

Bilag 4.1 (Plan og vedligeholdelsesbudget 2022-2031) 

Bilag 4.2 (Eksempler på projekter- revideret maj 2022) 

 

Bestyrelsen foretog den årlige besigtigelse af bygningerne. 

 

Pkt. 10 

Eventuelt 

 

Bestyrelsen takkede RS for hans arbejde i bestyrelsen, hans engagement og hans omsorg for 

Nordfyns Gymnasium. 

 

 

Referent: JBP 

  



Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 20. maj 2022. 

Thomas Kaarsted Anja Lund 

Rikke Lørup Larsen Michael Wijngaard Jørgensen 

Henrik Kiehn Thistrup Lisbeth Kjærgaard Møller 

Frida Karen Spangård Clausen Liva Markvard Hansen 

Kurt René Eriksen  
 

 


