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                       Maribo, d. 3/3 2010 

 
 
 
Referat af møde i Maribo Gymnasiums bestyrelse mandag d. 1/3 2010 kl. 16.30 – 18. 
Beslutningsmøde om bygningsovertagelse og økonomi.  
 
Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Jytte Frijs, Tine Vinther Clausen, Ellen Sørensen, Ann-
Kathrine Duncan Pedersen 2c, Casper Friis 2a, Wenche Melchiors 
Afbud: Henrik Andreasen, Ole Weischer. 
 

 
1. Godkendelse af referat fra 25/1 2010 og evt. tilretning af dagsorden.. 

Godkendt. Nyt punkt (Konstituering) blev sat på dagsordenen. 
 

2. Meddelelser: 
 Formand: 

2.1. Planlægning af fælles bestyrelsesmøde for Katedralskolen, NG & MG. 
Hans Stige orienterede om fælles rektor/formandsmøde den 19. april på Maribo 
Gymnasium kl. 12-15.Der planlægges med et fælles bestyrelsesmøde for de tre 
gymnasier i september 2010.      

Rektor: 
2.2. Udvidelse af bestyrelsen – lærerne ønsker ikke en vedtægtsændring.  

Hverken elever eller lærere ønskede en vedtægtsændring, så den bliver ikke 
gennemført.  Bestyrelsen har mulighed for at invitere gæster til enkelte 
bestyrelsesmøder.. 
  

3. Bygningsovertagelse 
3.1. Drøftelse af lånebehov. 

På baggrund af investeringsplan 2010-2019 (bilag) foreslås, at der skabes mulighed for 
at bruge indtil 13 mill kr på bygningsvedligeholdelse og modernisering i de kommende 
2-4 år.  
Specielt omkring naturvidenskabelige lokaler:  
Der er afsat 6 mill kr i investeringsplanen. På mødet fremlægges overslag, der belyser 
de forventede omkostninger ved en sådan modernisering (bilag).  
Stillingtagen til modernisering af de naturvidenskabelige lokaler drøftes på et 
efterfølgende bestyrelsesmøde. 
 

3.2. Beslutning om finansiering af bygningskøb: 
Der har været ført forhandlinger med LR Kredit, Nykredit, Danske Bank/Realdredit 
Danmark og med Nordea. 
Bestyrelsen bedes om at bemyndige Formand og rektor til, i samarbejde med revisor, at: 
3.2.1. Indgå låneaftale svarende til købsprisen på 9,5 mill kr 

Bestyrelsen besluttede at bemyndige formand og konstitueret rektor til i 
samarbejde med revisor at indgå en låneaftale svarende til købsprisen på 9,5 
millioner kr. 

3.2.2. Indgå bedst mulige aftale som en kombination af: 

 fastforrentet lån over 30 år (1/3) 

 lån med renteloft (1/3) 

 1-årige lån, f.eks. F1 (1/3) 
Bestyrelsen var enige i at fordele risikoen med et spænd på ca. 25-40 %. 

3.3. Underskrivelse af købsdokumenter.  Købsdokumenterne blev underskrevet. 
3.4. Bestyrelsen drøfter, om der er dele af investeringsplanen der skal detailprojekteres, før 

endelig beslutning om igangsætning 
Der blev ikke taget nærmere beslutning herom. 

 
4. Godkendelse af lønpolitik på Maribo Gymnasium (bilag) 
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Lønpolitikken blev godkendt med en mindre ændring. 
 

5. Beslutning vedr. information fra bestyrelsesmødet. 
      Ingen yderligere information, der er informeret om beslutning af køb af Maribo Gymnasium.. 
6. Emner til drøftelse på næste bestyrelsesmøde: 

Mødet d. 1/3 2010 forventes at være et kort beslutningsmøde, hvor bestyrelsen beslutter køb 
og finansiering og underskriver nødvendige købsdokumenter. 
Næste bestyrelsesmøde foreslås flyttet til den 24/3-kl.17, hvor der både er det sidste møde for 
den gamle bestyrelse og konstituerende møde for den nye bestyrelse og aftale af kommende 
mødetidspunkter. 

7. Konstituering af vicerektor.  Efter konstituering af Wenche Melchiors som rektor blev 
Marianne Christensen konstitueret med bestyrelsens accept som vicerektor. 

8. Eventuelt 
Wenche Melchiors undersøger om det foreslåede tidspunkt den 24/3-kl.17 passer for Henrik 
Andreasen, Ole Weischer og Hans Ole Sørensen (nyt medlem). 

 
 

Ref. Wenche Melchiors. 


