
        
16/9 2009 

 
Referat af møde i Maribo Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 15/9 2009 kl. 16.30 - 18.00. 
 
 
Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Jytte Frijs, Tine Vinther Clausen, Ole 
Weischer, Ellen Sørensen, Ann Christina Pedersen 3c, Kirstine Møller 3d, Henning Aggerholm. 
 
1. Godkendelse af referat fra 27/5 2009 og evt. tilretning af dagsorden.. 

Godkendt. Hans stige bød særlig velkommen til bestyrelsen til Henrik Andreasen. 
 

2. Meddelelser: 
 Formand: 

2.1. Nyt fra GBF.  
Hans Stige redegjorde for bestyrelsesforeningens overvejelser vedr. 
chefløn/resultatløn, betingelser for gymnasiers bygningsovertagelse og for 
sektorledelsesmøder. 

2.2. Møde med Nakskov Gymnasium 1/9 2009. 
Møde med formand og rektor fra Nakskov er udtryk for et godt samarbejde. 
Relationspapir (bilag) er nu endeligt godkendt og dagsorden for fællesmøde 
24/9 2009 blev udarbejdet (bilag).  

Rektor: 
2.3. Energi- og klimasamarbejde med Lolland Kommune og Nakskov Gymnasium. 

Helene Friborg er ansat som fælles klimakoordinator pr. 1/10 2009 i en 2årig 
stilling. Gymnasierne finansierer 1/3 af udgiften. 

2.4. Skolestart og indflytning i S-bygning som er overtaget efter VUC. 
God skolestart med 114 elever i 1.g. S-bygning er overtaget, men indflytning 
afventer brandmyndigheder. 

2.5. Udbud af studieretninger 2010 – forenklet udbud i forhold til 2009. 
Gymnasiet har besluttet at nedsætte antal studieretninger til 6, så antallet af 
skuffede elever bliver færre (Bilag). 

 
3. Orientering om gymnasiets økonomi: 

3.1. Regnskabsrapport pr. 31/8 2009 (bilag).  
Trods ekstraudgifter i forbindelse med og tillægsbevilling til bogindkøb forventes 
uændret overskud i forhold til tidligere skøn. God balance i gymnasiets 
driftsøkonomi. 

3.2. Finanslovforslag 2010 og forventet betydning for budget 2010. (bilag) 
Der forventes kun ændring i det generelle taxameter (besparelse på grund af 
effektiviseringspotentiale ved samarbejder). 

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

4.1. Redegørelse for vedligeholdelsesudgifter og investeringsbehov udarbejdet i 
samarbejde med arkitekt.  
Rektor udleverede bilag over investeringsbehov inden for de næste 10 år 
(påtrængende tagudskiftninger og nyt varmesystem). På denne baggrund kan der 
skønnes over vores betalingsevne, når købsprisen skal fastsættes i efteråret 2010. 
Bestyrelsen bad om, at de billigste lånemuligheder blev undersøgt og lagde vægt 
på muligheden af energirigtige investeringer, når muligheden opstår – f.eks. 
solfangere på nyt tag. 

4.2. Drøftelse af strategiske muligheder på bygningsområdet.  
Bestyrelsen besluttede at bede et arkitektfirma lave skitsemuligheder og 
prisoverslag omkring lokalebehov på kort sigt (1-2 år). Beslutning vedr. 
bygningssituationen på lang sigt (5-6 år) er udsat. 
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5. Visioner for Maribo Gymnasium: 
Bilag om igangsatte ideer og aktiviteter 2008-2009 blev udleveret. Bestyrelsen ønskede, at 
oversigten koncentreres om egentlige visioner.  

5.1  Studiemiljø. 
Eleverne havde 2 visioner: 

1. En skole med gode lokaler ved siden af undervisningslokalerne: Både som 
inspirerende studiemiljø til faglig og personlig fordybelse og adskilte lokaler til 
afslapning og socialt samvær. 

2. Eleverne ønske sig naturvidenskabelige lokaler af moderne tilsnit. De synes 
ikke, at de nuværende lokaler er tillokkende eller inspirerende. 

5.2 Dialog mellem bestyrelse og medarbejdere. 
Bestyrelsen gentog, at den gerne vil drøfte visioner og strategi, men ikke 
gymnasiets daglige drift og beslutninger (det er rektors ansvar i samarbejde med 
ansatte og elever). 
Ole Weischer: Vi mangler profil. Det er gået for godt, og vi risikerer at gå i stå. Vi 
skal være på forkant. 
Bestyrelsen drøftede, om et egentligt visionsmøde skulle holdes i bestyrelsen først 
eller i fællesskab med (nogle af) de ansatte. Bestyrelsen tager stilling på næste 
møde, hvor der også fremlægges plan for et ½ dags visionsmøde.  
Den demokratiske kultur og omstillingen til selveje blev ligeledes drøftet. Ellen 
Sørensen: Der er behov for at også Samarbejdsudvalg og Pædagogisk Råd finder 
sine nye roller i hverdagen som selvejendes gymnasium.  

5.3 Samarbejde med Lolland Kommune. 
Jytte Frijs: Maribo Gymnasium er nu selvejende, og vi bør omdefinere os:  
Vores vision bør være den store samfundsopgave, at løfte uddannelsesniveauet på 
Lolland til landsgennemsnittet, så langt flere får en ungdomsuddannelse. 

 Der var stor opbakning fra bestyrelsen og et ønske om, at det sker gennem 
handling – ikke ved møder. Støttemuligheder bør undersøges og fordele ved rene 
Maribo Gymnasium-initiativer bør vejes imod fordele ved et bredere samarbejde. 

 

6. Resultatkontrakt 
Evaluering af resultatkontrakt 2008-9 (bilag). 
Hans Stige har vurderet resultatkontrakten for rektor som opfyldt 92 %. Resultatkontrakt 
for 2009-10 drøftes på næste møde. 

 
7. Forslag til mødeplan for bestyrelsesmøder 2009-10 (bilag 4) 

Nyt forslag ønskes til på næste møde. Møder på tirsdag eller torsdage foretrækkes 
 

8. Beslutning vedr. information fra bestyrelsesmødet. 
Der informeres internt på gymnasiet. 

 
9. Emner til drøftelse på næste bestyrelsesmøde: 

9.1. Vedtægter 
9.2. Kapacitet og oprettelse af studieretninger  
9.3.  Resultatkontrakt 
9.4. Maribo Gymnasium set i forhold til Femern regionen 
9.5. Visioner og oplæg til længere visionsmøde 

 
10. Eventuelt.  

Intet. 
 

Næste møde:  
Fællesmøde med Nakskov Gymnasium torsdag d. 24/9 kl. 15.30 på Grønt Center 
Torsdag d. 3/12 2009 kl. 16.30 på Maribo Gymnasium 
 
Ref. HA. 


