
Munkensdam Gymnasium 
 

   

Bestyrelsesmøde 22. marts 2010 
Til stede: Charlotte Szocska, Chris Fløe Svenningsen, Anne-Marie Mai, Bodil Junker Pedersen, Egon Jensen, 
Lene Hauge, Emil Adsbøll Laugesen og Frida Paloma Felis Mortensen. 
Afbud: Ib Hansen. 

Revisor Søren Bonde og regnskabschef Hans Hollensen deltog i punkt 3. 

Referent: Jørn Andersen 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsordenen  
2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde  
3. Årsrapport (bilag 1 – rapporten eftersendes)  
4. Bestyrelsens selvevaluering (formanden sender skemaer ud med en mail)  
5. Meddelelser fra 

a. elevråd  
b. bestyrelsesformand  
c. rektor  

6. Næste møde  
7. Evt.  

Referat: 

1. Godkendelse af dagsordenen 
Dagsordenen godkendt. 

2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Referat fra sidst blev godkendt og underskrevet. 

3. Årsrapport 2009 – ved revisor Søren Bonde og regnskabschef Hans Hollensen. 
Revisors påtegning af årsregnskabet for Munkensdam Gymnasium er uden anmærkninger. 
Hoved og nøgletal blev gennemgået af revisor Søren Bonde. 
Fremtidigt vil balancen se anderledes ud pga. bygningsoverdragelsen. 

4. Meddelelser. 

� Elevråd: idrætsdagen ønskes tilbage – i år var idrætsdagen suspenderet pga. meget udtalt fravær 
sidste år. Det tages op i elevrådet med Lene Hauge.  

� Bestyrelsesformand – ingen meddelelser.  
� Rektor 

� Vi har lidt færre ansøgere end sidste år – i år er det 252 ansøgere mod 271 sidste år.  
� Kapaciteten er omdiskuteret i rektorkredse, idet der er uenighed om de frie markedskræfter 

skal slippes løs eller ej.  
� Visionsdagen fungerede rigtig godt – der kommer efter påske et udspil fra Søren Laursen om 

en handlingsplan som drøftes af de deltagende elever og tovholderne. Derefter præsenteres 
den til drøftelse i bestyrelsen i starten af maj.  

� Der laves et samarbejde med SDU om at kunne forberede ingeniører til at blive undervisere i 
science fagene.  

5. Bestyrelsens selvevaluering.  
Charlotte foreslog at bestyrelsesmedlemmerne med inspiration i omdelt evalueringsskema sender en 
evaluering af bestyrelsens hidtidige arbejde pr. mail til Charlotte. Tilbagemeldingen sker inden påske. 

6. Næste møde. 
Den 5. maj. Kl. 15.00 hvor den nye bestyrelse konstitueres og hvor visioner er på dagsordenen.  

7. Eventuelt. 
Ingen punkter under eventuelt. 
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