
                             Kalundborg Gymnasium & HF 
 
                         Indkaldelse til Bestyrelsesmøde nr.46 
                           Tirsdag d.17.maj 2016 kl.18.00 
                                  i   Lokale A09 
Sommerfrokosten blev udsat, så der var sandwich ved mødets start 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat fra mødet d.29 marts 2016. 
 Referatet blev godkendt og under-

skrevet 
2. Godkendelse af dagsorden. 

Ingen ønskede andre punkter 
3. Redegørelse for udviklingen i regnskab 2016 i forhold til 
    budget 2016.v/ Adm.chef se. udsendt bilag. 
 Lis Krat gennemgik bilaget: Bud-

get/resultatopgørelse for 1. Kvartal 
2016 og redegjorde for bemærknin-
ger til tallene jvf bilaget: Bemærk-
ninger til budget/resultatopgørelse 
for 1. kvartal 2016 og Forventninger 
til resultatopgørelse for 2. kvartal til 
4. kvartal 2016. 

 Der er flere årsværk end sidste år, 
og der er flere valghold. Desuden er 
frafaldet blevet større end forventet 
Næste optælling er i september, 
hvor det forventes, at vi får cirka 
2,4 millioner kroner mindre. Der la-
ves et nyt budget for resten af 
2016, hvor der korrigeres for frafal-
det, og at vi kun regner med at op-
rette en hf-klasse. 
Bestyrelsen drøftede frafaldet og 
ønskede en opfølgning på næste 
møde 

Sager til beslutning: 
 
4. Forretningsorden for bestyrelsen. 



   Bilag: Den gældende forretningsorden, den er også på  
             hjemmesiden. 

Bilaget med ændringsforslag  til §10 
stk 8 blev gennemgået af forman-
den. 
Bestyrelsen besluttede ændringen 
 
Bestyrelsen ønskede en gennem-
gang af Årshjulet på næste møde.  
 

Sager til drøftelse: 
 
5. Byggeplaner på C-gangen m.m. 
    Bilag. tekst + tegninger 
    v/ Ledelsen 

Mads Seneberg Christensen gen-
nemgik byggeplanerne for C-
gangen lavet arkitekt Nynne Jør-
gensen ud fra model og tegninger 
jvf bilagene. 
Taget er i dag i en meget dårlig for-
fatning – utæt flere steder. 
Vi forestiller os at starte med tag-
etagen, hvor de to nuværende tage 
samles til et tag, hvor der bliver 
god højde til loftet. Skunken bruges 
til diverse rørføringer. Den nye eta-
ge indrettes til personale i den ene 
halvdel og elevaktiviteter i den an-
den halvdel 
For både tagetage og 1. salen gæl-
der, at der er tænkt i fleksibilitet, 
åbenhed, foldevægge og så lidt 
gangareal som muligt. 
Projektet er planlagt i etaper 
På næste møde drøfter Bestyrelsen, 
hvordan vi kommer videre  

    
 



 Sager til orientering: 
 
6. Skolen siden sidst. 

Bilag. herunder også translokationen d.24/6    kl.10.00                
Bestyrelsen kan reservere plads 

Studierejser Birte K.L. orienterede:2.hf og 
2g´erne har været i Prag, Dublin, 
Firenze, Malta og  Portugal, senere 
skal 2x  til Kenya i efteråret 

 Forårskoncert    Der var fint fremmøde den 3. maj 
             I Kunstens Rum Det er et nyt tiltag, hvor vi holder   

åbent hus, og eleverne præsenterer 
deres eksamensprojekter i billed-
kunst, drama, medie og musik 

 
7. Eventuelt  Astrid og Rikke har holdt opstil-

lingsmøde til Bestyrelsen. 3 piger 
stillede op. Nu er der afstemning på 
lectio indtil den 19/5. 

  
 Rektor sender stillingsopslaget til 

uddannelseschef rundt, så bestyrel-
sen kan se det  

 
 Rektor orienterede om, at kemi-

akademiingeniøruddannelsen kom-
mer til Kalundborg 

 
 De næste møder: tirsdag den 20/9 

kl 17.30 og tirsdag den 29/11 kl 
17.30 

 
 
Bestyrelsen taler alene sammen i ca. 15 min. 
 
Afslutning med Sommerfrokost kl 19.30. 
Vel mødt Ole Glahn 
Formand. 
 


