
          Bedst til indsigt og udsyn 

 
30. marts 2012 

 
 
Referat af bestyrelsesmøde på Munkensdam Gymnasium den 28. marts kl. 16:00 til 
17:30. 
 
Til stede: Charlotte Szocska (formand), Chris Fløe Svenningsen, Tine Roos Nørgaard, Ib 
Hansen, Alexander Bjørn Jensen, Mikkel Holmgaard Winding, Jonathan Kargbo Bisgaard, 
Birthe Sørensen, Egon Jensen, Lene Hauge. 
 
Fraværende: Anne-Marie Mai 
 
Pia Bladt Ibsen fra PWC, og Hans Hollensen, Økonomichef, deltog i forbindelse med 
behandlingen af punkt 3. Hans Hollensen deltog også ifm. behandlingen af punkt 4. 
 
Referent: Jørn Andersen 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsordenen 
2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
3. Årsrapport (udsendt) 
4. Byggesag (sag1_byggesag_28-03-12) – lukket punkt 
5. Meddelelser 
6. Næste møde 
7. evt. 

 
 

1. Dagsordenen godkendt med tilføjelse af sagsfremstilling 2 
(sag2_byggefinansiering_28-03-12) under punkt 4.  

 
2. Referatet godkendt. 

 
3. Årsrapport 

 
Årsrapporten og revisionsprotokollat blev gennemgået af revisor Pia Bladt Ibsen.  
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Revisorpåtegningen er en såkaldt ”blank” påtegning. 
Årsrapport og revisionsprotokollat blev herefter godkendt og underskrevet af bestyrelsen.  
 

4. Byggesag – lukket punkt. 
  
1. Status på byggesag 

 
 

Lukket punkt  
 
2. Byggefinansiering 

 

Lukket punkt. 

5. Meddelelser 
 

Formanden: 
• I bestyrelsesforeningen har loftet på 28 elever og konsekvenserne heraf været det 

største diskussionsemne på det seneste. 
 
Rektor: 

• Musicalen i februar var en fantastisk oplevelse og blev hele vejen igennem planlagt 
og gennemført af elever. Der er nu nedsat en styregruppe med henblik på en 
eventuel gentagelse af succesen. 

• Optagelse af nye ansøgere. Trods en lille nedgang i ansøgertallet vil Munkensdam 
Gymnasium næste skoleår have 8 nye 1.g klasser. 

• Der er 19 nye kandidater til forskerspirer, som kører godt.  
• I marts var 4 matematikelever til matematikolympiade i Holland og har klaret sig flot 
• Vores udviklingsprojekt omkring drengepædagogik afsluttes i april og resultaterne 

bliver videreført i næste skoleår. 
• Vi har haft andel i en større projektansøgning i regionsregi omkring science, men fik 

desværre ikke grønt lys til projektet. 
• Brandstrategien for Munkensdam er på plads. Den indeholder en strategi i forhold til 

både de daglige aktiviteter og for Mammutfesten. 
• Eleverne tages med på råd ved næste udbud omkring kantinen. 

 
Eleverne: 

• Der sker ikke så meget i elevrådsregi lige pt.  
• På det seneste har 2.g været på studietur, imens 3.g snart afleverer deres AT 

synopsis. 
 

6. Næste møde.  
 

Den 13. juni. 
 

7. Evt.  



 
Dato for indvielsen af Sciencehuset aftales formentlig på næste byggemøde og 
rundsendes. 
Jonathan var med for sidste gang i bestyrelsen og blev takket for indsatsen. 


