
 
6.april 2011 

 

Referat af bestyrelsesmøde på Munkensdam Gymnasium den 30. marts kl. 16:00 til 
17:30. 
 
Til stede: Charlotte Szocska, Chris Fløe Svenningsen, Ib Hansen, Mikkel Holmgaard 
Winding, Jonathan Kargbo Bisgaard, Birthe Sørensen, Egon Jensen, Lene Hauge. 
 
Fraværende: Anne-Marie Mai, Tine Roos Nørgaard. 
 
Søren Bonde, Revisor, og Hans Hollensen, Økonomichef, deltog i forbindelse med 
behandlingen af punkt 3. Hans Hollensen deltog desuden også i punkt 4. 
 
Referent: Jørn Andersen 
 
Dagsorden: 

 
1. godkendelse af dagsordenen 
2. godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
3. årsrapport 
4. Bygninger - lukket punkt 
5. meddelelser 
6. næste møde 
7. evt. 

 
 

1. Dagsordenen godkendt. 
 

2. Referat godkendt og underskrevet.  
 

3. Årsrapport. Årsrapporten blev gennemgået af Revisor Søren Bonde, som roste 
gymnasiet for en sund økonomi og en fyldig beretning. 
Revisionspåtegningen er en påtegning uden anmærkninger. Revisionsprotokollatet 
indeholder heller ikke væsentlige anmærkninger.   

 
4. Bygninger  -  lukket punkt. 
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5. Meddelelser. 
 
Elever.  
Er ved at formulere elevrådets vedtægter.  
Elevrådet har varmt støttet en nystartet sprogbio. 
 
Bestyrelsesformand. 
UVM har lavet en større omstrukturering, herunder er der sket en 25% nedskæring 
på personalesiden.  
Resultatlønskontrakter laves fremadrettet med 80 % selvbestemmelse og 20 % 
inden for en ramme bestemt ud fra et idékatalog, som UVM udsender. 
 
Rektor. 
Der er 272 nye ansøgere til Munkensdam Gymnasium i år. Det er en væsentlig 
fremgang i forhold til sidste år. Billedet er det samme på de øvrige gymnasier i 
trekantområdet. I alt er der tale om en stigning i Trekantområdet på 164 elever 
svarende til 12 % i forhold til sidste år.  
Design blev i sidste valgfagsrunde tilbudt, men bliver ikke oprettet pga. for lille 
søgning.  
Der arbejdes med at tilbyde eleverne Kinesisk områdestudium bliver som nyt 
valgfagi næste skoleår. Det vil i givet fald kunne oprettes for første gang i 2012-
2013. 
 

6. Næste møde. 
Næste møde er planlagt til den 8. juni kl. 16.00. 
 

7. Evt. 
Formanden undersøger om der kan tegnes en ansvarsforsikring for bestyrelsens 
medlemmer. 

 


