
                 Maribo, d. 7/4 2010 

 
 
Referat af møde i Maribo Gymnasiums bestyrelse torsdag d. 25/3 2010 kl. 16.30-18 
Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Tine Vinther Clausen, Ellen Sørensen, Ole Weischer, Leise 
Buhl Jensen, Hans Ole Sørensen, Wenche Melchiors 
Afbud:  Henrik Andreasen, Jytte Frijs, Ann-Kathrine Pedersen, fraværende: Casper Friis. 
 
1. Der afholdtes konstituerende møde i den kommende bestyrelse på Maribo Gymnasium 

2010-13 – se særligt referat.  
Nyvalgte medlemmer af bestyrelsen blev inviteret til at overvære den nuværende bestyrelses 
møde.  Leise Buhl Jensen og Hans Ole Sørensen deltog som observatører. 
 

2. Godkendelse af referat fra 1/3 2010 og evt. tilretning af dagsorden.. 
Referatet godkendt og underskrevet, dagsorden tilrettet. Nyt punkt: Ledelsessituationen på 
Maribo Gymnasium blev tilføjet.  Punkt vedr. Budget 2010 blev udskudt til næste møde. 

3. Meddelelser: 
 Formand: 

3.1 Hans Stige refererede fra Generalforsamlingen for Gymnasiernes 
Bestyrelsesforening, referat kan ses på www.gymbf.dk.  Bestyrelsen opfordres til at følge 
med på hjemmesiden. 
Rektor:. 
3.2 Valg af medarbejderrepr. til bestyrelsen Leise Buhl Jensen (med stemmeret) og  

    Ellen Sørensen valgt 
3.3 Nyt vedrørende bygninger.  S-bygning er færdig til at blive taget i brug, 6 nye 

    lokaler. 
3.4 Nyt vedrørende klimamedarbejder.  Helene Friborg er stoppet efter eget ønske.  

Situationen tages op siden. 
4. Ledelsessituationen på Maribo Gymnasium. 

Drøftet. Formanden bemyndiges til at arbejde videre med at sikre de bedste vilkår 
for ledelsesarbejdet på Maribo Gymnasium  
 

5. Ansøgertal 2010 og forslag til klasseoprettelse. 
5.1  MG har fået 171 ansøgere, en kolossal fremgang.  Der har været fremgang overalt i   
  Landet, men i området har Maribo Gymnasium den største fremgang. 
5.2      Bestyrelsen foreslår, der bliver oprettet 6 klasser og udtrykker stor anerkendelse af det  

     arbejde lærere og elever har udført for Maribo Gymnasium. 
6. Regnskab 2009  

6.1 Regnskab 2009 til underskrift (bilag 4a+b).  
Regnskabet blev underskrevet uden yderligere bemærkninger.   Resultatet er fint  

   samtidig med, at der er blevet brugt store beløb til undervisningsmidler og renovering  
   af S-bygningen. 

7.  Drøftelse af investeringsplan og beslutning om igangsætning af undersøgelser. 
Der vil snarest blive nedsat et byggeudvalg blandt lærerne til renovering /om eller tilbygning af 
naturvidenskabelige lokaler. 
 

8. Eventuelt 
Hans Stige takkede Ole Weischer for hans arbejde i bestyrelsen. 

 
 

Med venlig hilsen 
 
 

 Hans Stige   Wenche Melchiors 
Formand                      Kst. rektor 

MG  
Maribo Gymnasium 

http://www.gymbf.dk/

