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                 Maribo, d. 4/2 2009 

 
 
 
Referat af møde i Maribo Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 3/2 2009 kl. 16.30 - 18.00. 
 
 
Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Helle Jørgensen, Jytte Frijs, Tine Vinther Clausen, Ole 
Weischer, Ellen Sørensen, Kirstine Møller 2d, Henning Aggerholm. 
Fraværende: Ann Christina Pedersen 2c. 
 
 
1. Godkendelse af referat fra 3/12 2008 og evt. tilretning af dagsorden.. 

Godkendt. 
 

2. Meddelelser: 
 Formand: 

2.1. GBF. Ledelsesprojekt 
Hans Stige oplyste, at projektrapport offentliggøres 24/3 2009. Drøftes på næste 
bestyrelsesmøde. 

2.2. Uddannelseskonference 19/1 2009 på Hotel Maribo Søpark. 
Maribo Gymnasium har været initiativtager og bidrager, men Hans Stige mente, at 
det især er CELF og Lolland Kommune, der har det store problem og må handle.  

2.3. Invitation fra Nakskov Gymnasiums bestyrelse. 
  Vi siger ja tak til fællesmøde 5/5 eller 12/5 2009. 
Rektor: 
2.4. Status elevtal og elevernes fordeling på studieretning i 1.g. 

Mange elever skiftede studieretning, og 20 elever måtte nøjes med 2. prioritet. 
Ingen er dog flyttet, og de 5 studieretningsklasser er godt i gang. Kun i 1e er der 2 
ledige pladser. 

2.5. Nyt vedr. lokaler og overtagelse af VUC’s lokaler. 
Der er endnu ikke noget nyt vedr. overtagelse af Stalden. Rektor og formand 
presser på. 

 
3. Økonomi 2008 og budget 2009:  

3.1. Regnskabsrapport pr. 31/12 2008. Bilag 1.  
Det foreløbige regnskab tyder på et pænt overskud på ca. 4 %. Bestyrelsen udtrykte 
stor tilfredshed med resultatet og roste gymnasiet og lærerne for evnen til at engagere 
og fastholde eleverne. 

3.2. Budget 2009. Bilag 2. 
Der var ligeledes tilfredshed med Budget 2009, der forudsiger et overskud svarende til 
2008. Dermed er der mulighed for at investere en million kroner i forbedring af 
studiemiljø og ekstraordinære bogindkøb, som bestyrelsen gav mulighed for i 
december 2008. Der er tilfredshed med detaljeringsgraden i det fremlagte budget. Der 
var tilslutning til, at ekstraordinære investeringer kan ses særskilt i forhold til årets 
ordinære driftsbudget. 

 
4. Temadrøftelse - Strategi 2019:  

Henning Aggerholm fremlagde sin vurdering af bygningssituation, elevprognoser og økonomi i 
2015 og 2019 på baggrund af det kendte børnetal og nuværende gymnasiefrekvens. 
Bestyrelsen havde en længere drøftelse af ideer og muligheder præget af en positiv 
forventning til udviklingen af Maribo Gymnasium. Herunder blev der drøftet muligheder for 
lokaleændringer og tilbygning, hvis der opstår behov. 
Bestyrelsen besluttede, at der skal arbejdes videre med de fremlagte strategiske overvejelser. 

MG  
Maribo Gymnasium 



2 

 

5. Beslutning vedr. information fra bestyrelsesmødet. 
Der orienteres eksternt om god økonomi og investeringsmuligheder i studiemiljø og 
undervisningsmaterialer. 
Der var opfordring til at inddrage ”Radio Sydhavsøerne” og Holeby TV i vores 
pressemeddelelser. 
 

6. Eventuelt 
 

 
Næste møde: Onsdag d. 1/4 2009 kl. 16.30. 

 
Referat: Henning Aggerholm 


