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Referat af bestyrelsesmøde 
Bestyrelsesmøde tirsdag, den 13. maj 2014 kl. 16.00-18.00 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt med ændring af onsdag til tirsdag. 

 

2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde (Bilag 

1) 

Referatet godkendt og underskrevet. 

 

 

 

 

3. Supplering af bestyrelsen jf. vedtægterne 

Kurt Sonne Thomsen gennemgik reglerne og proceduren for supplering. 

Bestyrelsen godkendte suppleringen ved Helle Frostholm Skjærbech. 

 

4. Konstituering 

Peter Overgaard blev valgt til formand. Pia Storm blev valgt til næstformand. 

 

 
 
5. Budgetopfølgning (Kort redegørelse fra Lars Erik Nielsen) 

Lars Erik Nielsen gennemgik budgetopfølgningen i hovedpunkter efter en kort 

introduktion for de nye medlemmer. Den væsentligste budgetoverskridelse i 

personaleudgifterne skyldes den sociale vicevært, som vil blive uddybet under 

punkt 7. Under elevaktiviteter er der en overskridelse på grund af sprogrejser. 

Denne post er ekstraordinært høj i år. Sidste år gav gymnasieforeningen tilskud 

til sprogrejserne, og sidste år og i år skal ses i sammenhæng. 

Resultatet ligger aktuelt godt 200.000 kr. under det budgetterede, men Lars 

Erik (uden bindestreg) Nielsen forventede at årsresultatet vil ligge tættere på 

det budgetterede. 

 

6. Personalesituationen og endeligt elevsøgetal 
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Det aktuelle søgetal er 117 elever, hvoraf en enkelt efter sigende er på vej til 

andet gymnasium. Det er et økonomisk set mindre godt elevtal, da der skal 

oprettes fem klasser. 

Kurt Sonne Thomsen gennemgik personalesituationen. Lars-Erik Nielsen er 

blevet ansat som konsulent i Undervisningsministeriet. Lene Gade er blevet 

ansat som pædagogisk leder på Viborg Katedralskole. To lærere vil sige op. 

Hubert Mørch har fået job i Roskilde, mens Søren Kybelund har fået arbejde på 

Herning gymnasium. Vi mistede Tove Hyldgaard i det tidlige forår. Endelig har 

Jens Peter Diget, Jørn Christensen og Jette Anker Møller valgt at gå på pension 

til sommer. Leif Kristensen går forventeligt i løbet af skoleåret.  

 

Der skal ansættes 4-5 lærere afhængig af fagkombinationerne og der slås op i 

fagene tysk, engelsk, spansk, idræt, dramatik, samfundsfag, historie, dansk og 

filosofi. Sidste år var der 140 ansøgere, hvorfor vi er fortrøstningsfulde med 

hensyn til at besætte stillingerne. 

 

7. Social vicevært (Bilag 7) 

Kurt Sonne Thomsen introducerede punktet ved at beskrive historikken bag 

ordningen, som opstod som et projekt med ministerielle midler. 1.1.2014 

udløb projektet, og Kurt Sonne Thomsen orienterede i god tid kommunen for 

at få viceværtsordningen ind i budgettet. Det skete imidlertid ikke. Gymnasiet 

og kommunen har anvisningsret til kollegierne. I øjeblikket anvender den 

sociale vicevært en al for stor del af sin arbejdstid på at servicere kommunalt 

anviste beboere. Det er ikke en holdbar situation. Via Michael Dalgaard 

lykkedes det at få viceværtsordningen med i behandlingen af budget 2015, 

men Kurt Sonne Thomsen beskriver det som mindre fair, at kommunen ikke 

vil bidrage til de udgifter som gymnasiet har haft på de af kommunen anviste 

beboere. Morsø kommune bidrager med 90.000 kr. i 2014. I øjeblikket vil EUC 

Nordvest ikke bidrage til ordningen, mens Thy Mors HF og VUC har været 

mere åbne. En beboerafhængig finansieringsmodel har været drøftet uden 

held indtil videre. Kurt Sonne Thomsen håber at kommunen vil være med i 

2015 og at der kan findes en løsning som også indbefatter EUC Nordvest og 

Thy Mors HF og VUC. 

Pia Storm kommenterede at tiltaget er fantastisk godt, men at man som 

udvalgsmedlem er nødt til at anlægge en helhedsbetragtning. Der foregår lige 
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nu et forsøg på at samle nogle af de mange forskellige tiltag omkring unge 

mennesker. Og lige nu er der en stram ramme på grund af 2020-planen. 

Der skal i et samarbejde mellem kommune og gymnasium laves en beregning 

på den sociale viceværtsordning. Til september vil bestyrelsen kigge på 

punktet igen. 

 

8. Morsø Multipark 

Kurt Sonne Thomsen orienterede om status i projektet. Kunstgræsbanen 

fungerer fint, og den bruges flittigt af forskellige brugere. Den udgør fase 1 i 

det overordnede projekt. Fase 2 omfatter en udbygning af gymnasiets 

idrætsanlæg, og der er et ønske hos Dueholmskolen og gymnasiet om et 

atletikanlæg med forskellige aktiviteter. Der ligger nogle forslag lige nu fra en 

arkitekt, der laver et sammenhængende område mellem gymnasium og 

10’eren. Kurt Sonne Thomsen vurderer at fase 2 vil koste 4 millioner kr., men 

der foreligger for nuværende ikke mere præcise overslag over udgifterne til 

fase 2. Bestyrelsen er positive over for fase 2, og vil tage sagen op igen, når 

der foreligger mere præcise beregninger over økonomien. 

 

9. Opfølgning på beslutninger fra forrige møde 

Kurt Sonne Thomsen orienterede om: 

 

Status på sportscollege, der omfatter håndbold- og fodboldcollege. Gymnasiet 

vil sidde i en styregruppe og give et tilskud til college. Konceptet fra 

håndboldlinjen vil blive ført videre. 

 

Bygningen er fordelt nu. 

 

 

10. Siden sidst 

 

Lønpolitiksaftale er næsten færdig, og Kurt Sonne Thomsen vil præsentere 

den på næste møde. 

 

Kurt Sonne Thomsen har tilladt at indretningsudvalget får et årligt budget på 

30.000 til kunst. 
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Kulturmødet vil gymnasiet gerne deltage i, og der er aktiviteter med 1g drama 

undervejs. 

 

VUC indviede for nylig nye lokaler med tilstedeværelse af Antorini. Kurt Sonne 

Thomsen nævnte igen ønsket om at få dramatik på A-niveau. Kurt Sonne 

Thomsen vurderede på Undervisningsministerens reaktion, at vi skal vente 

med en ny ansøgning. 

 

Skoleudviklingskurser deltager to ledelsesrepræsentanter og to lærere i. 

Spørgsmålet er, hvorledes man kan forbedre undervisningen. 

Mike Andersen-koncert med skolekoret Con Fuoco. 

 

Teaterfestival for nylig overstået. 

 

Vellykket forårskoncert. 

 

Toplederkonference i Nyborg, som Kurt Sonne Thomsen deltager i. 

 

Fordelingsudvalgsmøde i Region Nordjylland. Ingen blev fordelt, da den nye 

bekendtgørelse ville indebære nogle meget uhensigtsmæssige og groteske 

flytninger. 

 

Mors på Rådhuspladsen. Det er en dyr fornøjelse at være med, da 

omkostningerne beløber sig til 35.000 og det forventede konkrete udbytte må 

vurderes som meget ringe. 

 

Bestyrelseskonference 2/10-2014. 

 

Dagens Dagsorden – hvis man gerne vil modtage elektronisk blad, kan man 

kontakte Kurt Sonne Thomsen. 
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11. Eventuelt. 

 

Mødedatoer: 

 

18/6 ændres til 17/6. 

22/9 ændres til 30/9. 

5/11 ændres til 13/11. 

10/12 ændres til 16/12  

 

 

For referatet, 

Mads Brinkmann Pedersen 

 

 

 

Peter Overgaard    Pia Storm 

 

 

 

Helle Frostholm Skærbech   Margrethe Christensen 

 

 

 

Ida Frandsen    Olivier Cointe 

 

 

 

Astrid Yde Larsen   Nanna Nielsen 

 

 

 

Frede Blaabjerg    Kurt Sonne Thomsen  
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