
Munkensdam Gymnasium 
 

Bestyrelsesmøde 10. december 2009 
Til stede: Charlotte Szocska, Chris Fløe Svenningsen, Ib Hansen, Bodil Junker Pedersen, Anne-Marie Mai, 
Emil Adsbøll Laugesen, Egon Jensen, Lene Hauge. 

Fraværende: Mette Vind og Frida Paloma Felis Mortensen 

Regnskabschef Hans Hollensen deltager i punkterne 3 og 4. 

Referent: Jørn Andersen 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsordenen  
2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde  
3. Bygningsoverdragelse  
4. Budget 2010 (bilag 2 og 3)  
5. Kapacitetsfastsættelse for kommende skoleår  
6. Meddelelser fra 

a. elevråd  
b. bestyrelsesformand  
c. rektor  

7. Kommende bestyrelsesmøder – husk kalender  
8. evt.  

Referat: 

1. Dagsordenen godkendt. 

2. Referatet godkendt og underskrevet. 

3. Bygningsoverdragelse 

Sagsfremstilling: Ifølge et aktstykke fra finansudvalget får vi tilbudt at købe bygningerne med virkning fra 
d. 1. januar 2010. Prisen for bygningerne vil blive beregnet ud fra en betalingsevne, som er fundet med 
udgangspunkt i:  

� et fælles bygningstaxameter for alle ungdomsuddannelser  
� forventet elevtal i 2020  
� bygningens størrelse og bygningens stand.  

Prisen er på indeværende tidspunkt endnu ikke kendt 

Konsekvenserne af en eventuel bygningsovertagelse er bl.a.: 

� At vi skal optage et lån med sikkerhed bygningen til at finansiere købet med  
� At vi overtager det fulde ansvar for bygningernes vedligeholdelse  
� At vi kan optage andre lån, hvis vi ønsker det  
� At vi kan bygge/vedligeholde for op til 50 mio. pr. år uden at spørge i UVM eller andre steder  

En konsekvens af ikke at overtage bygningerne er, at vi nok skal finde en anden adresse at drive skolen fra. 

Rektor indstiller til bestyrelsen, at vi køber bygningerne. 

Indstilling: Godkendelse 
Beslutning: Godkendt 

4. Budget 2010 
Punktet er ikke til offentliggørelse 

5. Kapacitetsfastsættelse for skoleåret 2010-2011 
Med henvisning til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. står i kapitel 3 § 8, at det er 
Undervisningsministeriet, der fastlægger kapacitetsloftet. Dette sker efter indstilling fra regionsrådet og efter 
høring af den enkelte institution. 
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Munkensdam Gymnasiums nuværende kapacitetsloft er på 21 klasser.  

Under den forudsætning at kapacitetsloftet på de øvrige gymnasier og hf-kurser i fordelingsområdet ikke 
ændres, indstiller rektor, at kapaciteten på 21 klasser fastholdes. 

Indstilling: Godkendelse 
Beslutning: Godkendt 

6. Meddelelser. 

Elevrådet: ingen meddelelser - der sker ikke så meget pt. 

Formanden: for bestyrelsesforeningen har fokus på det seneste hovedsageligt været på 
bygningsoverdragelsen. 

Rektor: studieretningsoprettelsen er gennemført og alle elever har fået deres førsteprioritet opfyldt. 

Der er kommet et påbud om bedre flugtveje i klasserne, og der arbejdes på at opfylde påbuddet via UBST 
´ens mellemkomst. 

Der er snarligt valg til bestyrelsen, idet valgperioden udløber den 30. april. 
Den næste periode er en 4-årig periode. 

En af lærerne har opsagt sin stilling for at flytte til København og der kører pt. en ansættelsesrunde. 

7. Kommende bestyrelsesmøder. 
Det kommende møde bliver den 27.01.2010 kl. 19.00. 

8. Evt.    
Bestyrelsen er altid inviteret til Mammutfesten – som altid er den første fredag i november. En manglende 
invitation til årets Mammutfest er en forglemmelse. 

  

luk vinduet opdateret 27-12-2009
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