
 

 

  

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 7. februar 2018  

 

Til stede: Formand Brian Bertelsen, næstformand Jens Arne Hedegaard, Vibeke Gamst, Jørgen Dyrskjøt 

Thorsen, Dorte Etzerodt, Erik Baisgaard og elevrepræsentanterne Rasmus Hviid Pilgård (3.b) og 

Johanne Macdonald Larsen (3.c). Desuden deltog rektor Per Knudsen, økonomimedarbejder Birgitte 

Tolborg og vicerektor Thomas Svane Christensen. 

 

Afbud fra: Lars Bodum og Hanne Christensen 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Rektor tilføjede et underpunkt vedr. skolens rengøring til punktet ”Siden sidst”.  

Dagsordenen blev herefter godkendt. 

 

 

2. Underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde. 

Referatet blev underskrevet. 

 

 

3. Renovering af fløjene m. deltagelse af Jens Skadhauge fra Krogh Madsen Arkitekter. 

Formanden bød velkommen til Jens Skadhauge, der har udarbejdet en første skitse til en potentiel 

modernisering af skolens undervisningsfløje. Tanken er, at skolens fløje på sigt skal få samme moderne 

udtryk som den centrale del af skolen. Der er lagt op til en 3-delt plan, hvor hver del vil kunne 

gennemføres i en sommerferie. Jens Skadhauge fremlagde tankerne omkring mulighederne i det nye 

inventar (lofter, lys, gulve, vinduer osv.) og derudover blev de potentielle energibesparelser 

gennemgået. Det eksisterende varmeanlæg er forældet og derfor er der i udkastet planlagt med et helt 

nyt ventilationsanlæg med tidssvarende regulering, hvilket forventes at have en markant effekt på 

såvel varmestyring som indeklima i klasselokalerne. 

 

Formanden fulgte op på Jens Skadhauges oplæg, idet tankegangen i præsentationen er, at bestyrelsen 

skal drøfte det fremadrettede forløb, hvilket tager udgangspunkt i en anslået 5års plan for 

moderniseringen. Formanden spurgte Jens Skadhauge om deadline ift. eventuel anlægsstart i sommer 

2019, og der var svaret, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis der kan træffes beslutning på det første 

møde i bestyrelsen efter sommerferien 2018 på seminaret i august. Herefter forlod Jens Skadhauge 

mødet. 

 

Formanden orienterede efterfølgende bestyrelsen om de forestående drøftelser i forhold til den 

samlede økonomiske situation på skolen. Den samlede bestyrelse bakkede op om at arbejde videre 

med den indledende etape 3 og den generelle skridtplan. Første skridt er, at formandskabet tager en 

drøftelse med ministeriet i forhold til anlægsloftet. 
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4. Tilbagemelding fra mødet med Brønderslev kommune d. 29. januar. 

Formanden og rektor orienterede om indholdet af det årlige dialogmøde med kommunen, hvor 

kommunens politikere og embedsmænd mødes med gymnasiets ledelse og bestyrelsens formandskab. 

Her blev der bl.a. drøftet busforbindelser i kommunen, et initiativ fra samfundsfagslærerne vedr. ideen 

om at vores samfundsfagselever kunne få lov at være ”byråd for en dag”, politikernes prioriteringer ift. 

erhvervsuddannelserne, fordelingsproblematikken, drøftelserne vedr. de unges såkaldte 

dobbeltuddannelse, skolens nøgletal og et forslag om ministerbesøg. Endelig blev der også drøftet 

muligheden for et fremtidigt samarbejde mellem kommunen og Brønderslev Gymnasium og HF for at 

etablere en klasse for unge med særlige udfordringer. En model, der bl.a. kendes på Nørresundby 

Gymnasium og HF. Dette førte dog ikke til konkrete planer, men ideen blev vendt.  

 

Næstformanden anbefalede i den forbindelse, at skolens nøgletal blev sendt til kommunen, når 

referatet udsendes. 

 

 

5. Bestyrelsens fremtidige sammensætning 

Rektor orienterede om situationen ift. bestyrelsens fremtidige sammensætning. Eleverne følger 

skoleåret, og lærergruppen afholder valg i februar/marts. De øvrige medlemmer følger 

kommunalbestyrelsernes valgperiode. Der er således blevet udpeget nye medlemmer fra Brønderslev 

Byråd, hvor Peter H.S. Kristensen er udpeget, og fra Aalborg Universitet, hvor Jeppe Emmersen er 

udpeget. Vibeke Gamst er blevet genudpeget af Regionsrådet i Nordjylland, Brian Bertelsen er blevet 

genudpeget af en erhvervsorganisation i optageområdet og Jørgen Dyrskjøt er genudpeget som 

repræsentant for grundskolerne i kommunen. Rektor redegjorde efterfølgende for proceduren ift. 

bestyrelsens selvsupplerede medlem. Punktet blev afsluttet med en drøftelse i forhold til 

kønssammensætningen af den kommende bestyrelse. 

 

 

6. Siden sidst: 

Pris på rengøring 

På forrige bestyrelsesmøde blev det besluttet, at rektor skulle drøfte prisniveauet med skolens 

rengøringsselskab. Rektor har haft en drøftelse med firmaet og er nået frem til en løsning, som 

bestyrelsen kunne godkende. Formandskabet roste rektors indsats i forbindelse med forhandlingerne. 

Rektor kunne i øvrigt oplyse, at pedel Christian Høyer Jørgensen har bestilt nye kantlister til øernes 
karme. 
 

 

7. Behandling af øvrige spørgsmål, der kræver bestyrelsens godkendelse  

Intet til dette punkt. 
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8. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde. 

 Intet til dette punkt. 

 

9. Eventuelt 

Rektor mindede bestyrelsen om, at skolen de kommende aftener opfører musicalen ”High School 

Musical”. 

 

Ref: TC 


