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Dagsorden: 

Ole Glahn (OG), Søren Carlsen(SC), Peter Abildgaard Andersen (AA),  
Anja Slooten (AS), Lis W. Krat (LW), Annette B. Møller (AM), Ole G. 
Jensen (OJ), Rikke (RI), Mads S. Christensen (MC). 
	  

Afbud fra:  

Julie Bønlykke (JB), Anne E. Jensen (AJ), Tina Mandrup (TM), Birgitte 
Nielsen(BI), Jesper Engsvang (EN), 
	  
	  

1. Referat fra  
Lukket	  punkt	  

Godkendt	  og	  underskrevet	  af	  de	  tilstedeværende	  

2. Er der punkter på dagsordenen, 
som skal holdes for lukkede 
døre ? 

	  

Det	  er	  der	  ikke.	  

3. Sager til beslutning: 
Budget 5 år 
Revisionsaftale 
Byggeri  

 

Budget:	  LW	  fremlagde	  budgettet	  for	  de	  kommende	  5	  
år.	  Se	  bilag	  PP	  
Det	  ser	  ud	  til	  at	  vi	  på	  Kalundborg	  Gymnasium	  har	  til	  
passet	  os	  de	  besparelse	  der	  er	  lagt	  op	  til.	  
AM	  det	  kunne	  være	  rart	  at	  dette	  materiale	  blev	  
fremlagt	  lidt	  før.	  Vi	  beslutter	  at	  vi	  tager	  det	  på	  til	  næste	  
bestyrelsesmøde.	  
	  
Revisionsaftalen:	  Vi	  har	  holdt	  et	  møde	  med	  revisionen	  
og	  havde	  et	  rigtigt	  godt	  møde,	  med	  en	  god	  og	  
forstående	  dialog	  omkring	  vores	  kritik,	  vi	  opfordre	  til	  
at	  bestyrelsen	  forlænge	  aftalen	  med	  1	  år.	  
Det	  blev	  vedtaget	  at	  forlænge	  aftalen	  i	  et	  år.	  	  
	  
Byggeri:	  Anja	  Slooten	  går	  udenfor	  døren	  for	  at	  undgå	  
inhabilitet.	  
	  
Vurdering	  af	  rådgiverydelsen	  forløber	  som	  beskrevet	  i	  
fremsendt	  bilag.	  
	  
Bestyrelsen	  beslutter	  at	  sende	  tilbudsmaterialet	  til	  4	  
valgte	  virksomheder.	  
	  
Bestyrelsen	  vil	  være	  repræsenteret	  ved	  
virksomhedernes	  præsentationer	  den	  30/6-‐17	  
	  



4. Sager til drøftelse: 
3-årig HF 
 

Der	  har	  været	  en	  overraskende	  stor	  ansøgning	  til	  den	  
3-‐årig	  HF.	  Der	  er	  i	  dag	  34	  elever	  der	  er	  indskrevet.	  
	  

5. Sager til orientering: 
Nyt kunstværk 
Nye ansættelser 

	  

Vi	  har	  slået	  en	  række	  stillinger	  op	  i	  Matematik	  og	  Kemi,	  
og	  vi	  har	  haft	  over	  20	  ansøgninger,	  hvoraf	  vi	  ansætter	  4	  
nye	  lærere.	  	  
	  
Vi	  har	  også	  været	  heldige	  at	  kunne	  fastholde	  flere	  af	  
vores	  årsvikarer.	  
	  
Kasandra	  
Bestyrelsen	  gik	  ned	  på	  personalerummet	  for	  at	  se	  på	  
modellen	  af	  Kasandra.	  

6. Skolen siden sidst : 
 

 
 

7. Evt. Næste møde: 
 
Tirsdag den 5. September kl 17.30 
 
UCSJ – kommer til at hedder Absalon. 
Vi har talt om sørge for der bliver sat skilte op, med 
henvisning til begge institutioner. 
 
Translokationen er den 23. Juni kl 10.00-11.30 
Deltagere: OG, SC 

Bilag:	  
	  

PP- det femårige budget. 

	  
	  

Formand:	  Ole	  Glahn	  

	  
	  

Referent:	  Mads	  Seneberg	  Christensen	  
	  


