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                 Maribo, d. 11/12 2009 

 
 
Referat af møde i Maribo Gymnasiums bestyrelse torsdag d. 10/12 2009 kl. 16.30 - 18.45 
 
Kl. 16-16.30 var der rundvisning på gymnasiet for interesserede medlemmer af bestyrelsen. 
 
Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Jytte Frijs, Tine Vinther Clausen, Ole 
Weischer, Ellen Sørensen, Ann Kathrine Duncan Pedersen, 2c, Henning Aggerholm, Wenche 
Melchiors. 
Afbud: Jytte Frijs og Casper Friis, 2a. 
 
1. Godkendelse af referat fra 15/9 2009 og evt. tilretning af dagsorden.. 

Godkendt. Hans stige bød særlig velkommen til bestyrelsen til Ann-Kathrine Pedersen, 2c. 
 

2. Meddelelser: 
 Formand: 

2.1. Nyt fra GBF.  
Hans Stige redegjorde for bestyrelsesforeningens overvejelser vedr. resultatløn, 
rektoransættelser og for foreningens utilfredshed med de sene udmeldinger fra 
Undervisningsministeriet vedr. bygningsovertagelse. 

2.2. Opfølgning på møde med Nakskov Gymnasium 24/9 2009. 
 Referat blev uddelt. Nakskov Gymnasium inviterer til møde i det sene forår 2010 
Rektor: 
2.3. Indflytning i S-bygning som er overtaget efter VUC – og plan for ombygning. 

Undervisningsministeriet betaler for ombygning der forventes afsluttet marts 2010. 
2.4. Samarbejde med Sportscollege. 

 Maribo Gymnasium har tilbudt at indgå i et samarbejde med Sportscollege i Maribo 
på betingelse af, at eleverne ikke går glip af undervisning. Udgiften til 
ekstraundervisning forventes at blive opvejet af ekstra taxameterindtægter. Start 
august 2010 med ansøgningsfrist 15/3 på samme betingelse som øvrige elever. 

2.5. Tilbagemelding vedr. undersøgelsespåbud fra Arbejdstilsynet. 
3 undersøgelsespåbud er færdigundersøgt. Der forventes ikke påtaler. 
Samarbejdsudvalget følger især op vedr. lærernes psykiske arbejdsmiljø. 

 
3. Orientering om gymnasiets økonomi: 

3.1. Regnskabsrapport pr. 31/11 2010 (bilag 1)  
3.2. Budget 2010 og budgetforudsætninger (bilag 1). 

Wenche Melchiors gennemgik det forventede regnskabsresultat for 2009, hvor der 
er udsigt til et overskud på ca. 2 %. 
Budget 2010 forventer et tilsvarende overskud, under forudsætning af at udgifter til 
bygningskøb og vedligeholdelse modsvares af nyt bygningstaxameter. 
Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med de økonomiske resultater. 
 

4. Oprettelse af studieretninger pr. 1/1 2010 
Det foreslås at der oprettes 4 studieretninger svarende til de 4 grundforløb der er i 1.g. med 112 
elever (4 klasser à 28) samt 2 elever på venteliste. Som sidste år oprettes studieretningerne med 
maksimalt 29 elever i hver. Der optages ikke elever udefra, hvis elevtallet overstiger 28 i klassen. 
Begrundelse: Merudgiften ved at oprette en 5. studieretning kan i stedet bruges til en yderligere 
konsolidering af Maribo Gymnasiums økonomi, herunder forbedring af elevfaciliteter, udbygning af 
naturvidenskabelige faglokaler og til studiemiljø. 
Bestyrelsen tilsluttede sig oprettelsen af 4 studieretninger med flg. bemærkninger: 
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1. Der afsættes en pulje til afhjælpning af evt. behov i forbindelse med de mange store 
klasser, der oprettes, således at den økonomiske konsolidering også kan bruges til 
ekstra undervisning. Ledelsen drøfter de pædagogiske muligheder med lærere og 
elevråd. 

2. Tidsfristen for drøftelse af antal studieretninger og de økonomiske konsekvenser fandt 
bestyrelsen utilfredsstillende. Næste år skal denne diskussion gennemføres tidligere. 
Scenarier bør også indeholde pædagogiske overvejelser og 
elevsøgning/elevtilfredshed. 

3. Studieretninger består af flg. 2 rene studieretninger og 2 blandede studieretninger: 

a. EN,Sa,Ps 
b. EN,Sa Ma / EN, Sa, SP 
c. MU,Ma,Fy / BI, Ma, Id 
d. MA,Fy,Ke 

Bestyrelsen gentog, at det ikke er et selvstændigt formål at opsamle overskud. De 
økonomiske midler skal bruges til undervisning. Herunder også sikring af fremtidig eksistens 
og fortsat tilvejebringelse af gode undervisningsfaciliteter. 

 
5. Bygningssituation – forventet overtagelse/køb af egne bygninger pr. 1/1 2010 

5.1. Fremlæggelse af købstilbud (bilag 2) udsendes straks det modtages 
Undervisningsministeriet 
Der forelå ikke et købstilbud endnu, hvilket bestyrelsen beklagede. Wenche Melchiors 
gennemgik en opstilling over forventet købspris, (bilag 2a) og Henning Aggerholm 
gennemgik en 10-årig investeringsoversigt. Købspris på f.eks. 7 mill. kr og nødvendige 
investeringer på 14 mill. kr i nye tage, varmesystem mv. de kommende 10 år skal indgå 
i bestyrelsens overvejelser vedr. låneoptagelse og igangsætning af 
moderniseringstiltag. 

5.2. Redegørelse for materialer og beslutningsgrundlag vedr. bygningsovertagelse, der skal 
være klar til næste bestyrelsesmøde.  

 Alle relevante bygningsdokumenter 

 Købstilbud 

 Investeringsplan, herunder udkast til evt. udbygningsplaner 

 Finansieringsplan 

 Budget og likviditetsbudgetter for de kommende 4 år. 
5.3. Tidsplan for bestyrelsens beslutninger vedr. bygningskøb (se mødeplan) 

 25/1 2010 Bestyrelsen drøfter køb af egne bygninger, investeringsplan og 
finansieringsmuligheder 

 1/3 2010 Bestyrelsen beslutter køb af egne bygninger, investeringsplan og 
lånoptagelse. 

5.4. Ønsker til arkitektskitse vedr. lokalebehov og bygningsmuligheder på kort sigt (1-2 år) 
og på lang sigt (5-6 år). (bilag 3) 
Henning Aggerholm oplyste, at en sådan skitse vil foreligge 25/1 2010 
 

6. Godkendelse af revisorskifte. 
Hans Stige bad bestyrelsen beslutte, at Maribo Gymnasium skifter revisor, således at der 
tilknyttes en revisor med stor indsigt i almene gymnasier og køb af bygninger. Der er behov for 
særlig bistand vedr. opstilling af flerårsbudgetter og oversigt over likviditet og lånemuligheder. 
Bestyrelsen tilsluttede sig. Skiftet meddeles den nuværende revisor 14/12 2009 
 

7. Visioner for Maribo Gymnasium (bilag 4): 
Henning Aggerholms forsalg til visionsoplæg til intern drøftelse på gymnasiet, forud for en egentlig 
temadrøftelse i bestyrelsen, fik flg. forslag med fra bestyrelsesmedlemmerne: 

Tine Vinter Clausen:  
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Kan der skaffes oplysninger om, hvor mange elever der færdiggør videregående 
uddannelser? Tiltrækning af arbejdskraft er vigtig. Husk klima/energi = bæredygtighed. 
Hans stige:  
Attraktive/fremtidssikrede bygninger og lokaler er med til at øge søgning. 
Henrik Andreasen:  
Tænk på at skabe ”Midtlollands Uddannelsesmiljø” sammen med folkeskole/10. Klasse. 
Ole Weischer: 

 En skarpere profil, så vi ikke blot tilbyder det samme som alle andre. Og markedsføring 
er vigtig (ligeledes fremhævet af Tine Vinther Calusen). 

 Vibeke Grave:  
 Mund til mund metoden er den bedste reklame. Tilfredse elever er vigtige. 
 Henning Aggerholm: 
 Kerneopgaven er ikke at være anderledes end andre, men at være godt gymnasium for 

eleverne i området og løfte gymnasiefrekvensen yderligere. 
 

8. Drøftelse af vedtægter.  
Det foreslås at udvide antallet af bestyrelsesmedlemmer med ét eksternt valgt medlem. 
Begrundelse: Der peges på de kommende 10 års fokus på mulighederne for samarbejde bredt i 
Femern Bælt Regionen. Bestyrelsen kan med fordel øge sin kompetence ved at tilknytte et 
medlem med særlig viden og kontaktnet på området. Det foreslås, at medlemmet udpeges af 
Bestyrelsen for Fonden Femern Belt Development. Vedtægterne (bilag 5) vil efterfølgende blive 
tilrettet, såfremt bestyrelsens medlemstal udvides. 
Bestyrelsen besluttede at udvide bestyrelsen med ét medlem inden for det pågældende 
kompetenceområde. Det blev foreslået, at det skal ske ved selvsupplering, således at den nye 
bestyrelse pr. 1/5 2010 udpeger det ekstramedlem for en 4-årig periode. De ændrede vedtægter 
fremlægges til godkendelse på bestyrelsesmødet d. 25/1 2010. 
 

9. Resultatkontrakt 2009-10.  
Det foreslås at forlænge resultatkontrakten for 2008-9, dog med en ændring af pkt. 3.2, således at 
bygningsovertagelse, lånoptagelse og fremtidssikring prioriteres som indsatsområde (bilag 6). 
Godkendt. 
 

10. Forslag til mødeplan for bestyrelsesmøder 2009-10 (bilag 7) 
De kommende 3 møder blev ændret til: 
Mandag d. 25/1 2010, mandag d. 1/3 2010 og torsdag d. 25/3 2010 kl. 16.30. Derefter aftaler 
den nye bestyrelse mødeplan for 2010-11. 
 

11. Beslutning vedr. information fra bestyrelsesmødet. 
Der udsendes ikke pressemeddelelser, men orienteres internt på gymnasiet. 
 

12. Emner til drøftelse på næste bestyrelsesmøde: 
Bygningskøb. Investeringsplan. Vedtægtsændring. Budget 2010. 
 

13. Eventuelt. 
Intet. 

 
Ref. Henning Aggerholm 


