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Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde 

 
mandag den 20. august 2018 kl. 18:30-21:00 

 
Til stede: Hanne Vibeke Sørensen (HV, formand) 

Christina Bottke (CB) 
Niels Vangkilde (NV) 
Ronni Tønder (RT) 
Johnny Laursen (JL) 
Helle Kloster (HK) 
Thea Kirstine Brandt Jacobsen (TJ) 
Anders Plum Løvbjerg Spee (AP) 
Eva Rix (ER) 
Morten Hilligsø Munk (MU) 
Jakob Thulesen Dahl (JD) 
Jesper Schou-Jørgensen (SJ) 
 
 

  
Dagsorden: 
1) Velkomst formanden indleder og orienterer om status på undersøgelsen og det seneste møde i 

bestyrelsesgruppen. 
2) Fusion – jf. referat fra bestyrelsesgruppen indstilles det til de to bestyrelser at tage stilling til 

hvorvidt skolerne skal påbegynde det konkrete arbejde frem mod en fusion. 
3) Proces og næste møde. Bestyrelsen drøfter eventuelle konsekvenser af beslutningen under punkt 

2. 
4) Eventuelt 
 
Bilag 
2.1 Oversigtsdokument 
 
 
 
 

________________________________________________________________________ 
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Ad pkt. 1 – Formanden indleder og bestyrelsen orienteres om status på undersøgelsen og det 
seneste møde i bestyrelsesgruppen 
 
HV redegjorde kort for det foreliggende materiale. Der er lavet en samlet oversigt over resultatet af 
undersøgelsen (bilag 2.1), som er delt i 4 emner; kulturbetragtninger, fusionserfaringer, organisation 
og økonomiske betragtninger. Der er punkter, der kunne være undersøgt nærmere, men 
bestyrelsesgruppen har bestemt, at det foreliggende materiale er tilstrækkeligt til at tage en 
beslutning.  
Bestyrelsen var enig heri. 
 
Ad pkt. 2 – Fusion – jf. referat fra bestyrelsesgruppen indstilles det til de to bestyrelser at tage 
stilling til hvorvidt skolerne skal påbegynde det konkrete arbejde frem mod en fusion 
 
Bestyrelsen tog en runde hvor hvert af de stemmeberettigede medlemmer af bestyrelsen afgav 
deres stemme og gav en kort begrundelse for deres valg. 
 
Resultatet af afstemningen blev, at bestyrelsen ikke tilslutter sig, at der indledes konkret arbejde 
frem mod en fusion. 
 
 
Ad pkt. 3 – Proces og næste møde. Bestyrelsen drøfter eventuelle konsekvenser af beslutningen 
under punkt 2 
 
HV takkede for den store indsats der er blevet gjort i forbindelse med fusionsundersøgelsen. 
 
Bestyrelsen bestemte at beslutningen om, at der ikke er støtte til en fusion, kan meldes ud på 
Skanderborg Gymnasium tirsdag den 21. august kl. 8:00. Bestyrelsen besluttede desuden at det kun 
meldes ud, at der ikke var flertal, men ikke hvem der stemte hvad, og hvad stemmetallene var. 
 
HV lagde op til en diskussion i bestyrelsen af hvordan bestyrelsens holdning fremadrettet vil være til 
samarbejdet med SCU. 
 
JL opfordrede til, at det hurtigt blev meddelt til SCU, at vi fortsat er meget interesserede i et tæt 
samarbejde, og at vi håber, at det gode samarbejde, der har været hidtil, kan fortsætte og udvikles. 
 
ER mente, at der ikke er noget til hinder for at vi fortsat har et tæt samarbejde, selvom vi ikke er en 
fælles institution. 
 
JD bemærkede, at et fortsat tæt samarbejde, efter hans mening, må være helt centralt for det 
kommende arbejde, og han opfordrede bestyrelsen til at støtte op om en sådan udvidet diskussion. 
Som ansvarlig leder ønsker JD at kunne fortsætte og udvikle det gode samarbejde med SCU og 
fortsat kunne lave forpligtende samarbejdsaftaler med praktisk og økonomisk rationale fx på 
områder som IT, administration, bygningsvedligeholdelse, kantinedrift, men også fortsætte og 
udvide samarbejdet om undervisningstilbud, studievejledning etc.  Det tilsluttede bestyrelsen sig. 
 
NV lagde vægt på at vi får udviklet samarbejdet om orienteringen af eleverne i grundskolen, så de 
kan træffe deres valg af uddannelse på det bedst mulige grundlag. 
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JL foreslog tre emner som de vigtigste til diskussion på de kommende bestyrelsesmøder: Skolens 
økonomi, arbejdet med elevernes IT-kundskaber, samarbejde med naboinstitutionen. 
 
HV sagde at vi har en strategiplan for de kommende år, som vi skal tage udgangspunkt i. Desuden er 
det nødvendigt, at vi laver en økonomiplan. 
 
ER foreslog, at man ser på, om der kan skabes et større fællesskab mellem medarbejderne på de to 
institutioner. 
 
Ad pkt. 4 - Eventuelt 
 
Allerede planlagte ordinære bestyrelsesmøder i 2018 
Tirsdag den 25. september 2018 kl. 12:00-16:00 
Tirsdag den 13. november 2018 kl. 12:00-16:00 
 
 
 
 
 
Godkendelse af referat fra ekstraordinært bestyrelsesmødet den 20. august 2018: 
 
 
 
_________________________________ ________________________________ 
Hanne Vibeke Sørensen   Christina Bottke 
 
 
_________________________________ ________________________________ 
Niels Vangkilde   Johnny Laursen 
 
 
_________________________________ ________________________________ 
Ronni Tønder    Helle Kloster 
 
 
_________________________________ ________________________________ 
Eva Rix   Morten Hilligsø Munk 
  
 
_________________________________ ________________________________ 
Thea Kirstine Brandt Jacobsen Anders Plum Løvbjerg Spee 
 
 
_________________________________  
Jakob Thulesen Dahl (rektor)     
  
 


