Bestyrelsesmøde mandag den 2. oktober 2012 kl. 14-16
Til stede: Vita Andreasen, Laurids Rudebeck, Jan Peter Jensen, Karen Margrethe Pedersen,
Poul Jørgensen, Espen Reedtz, Sofie Bjørn Nissen, Maria Neuberg Hansen, Jens Gade, Detlef
Dohrn.
Afbud fra: Gerd Rahbek Clemmensen
Økonomichef Jakob Vittendorff deltog i mødet under punkt 3.

Dagsorden:

1. Underskrivelse af referat fra sidste møde.
2. Nyt fra skolen.
Jens Gade:
Der er nu 740 elever på skolen, hvilket igen er ny rekord.
Naturfagsfløjen er blevet ombygget, og den er blevet forsynet med nye møbler.
Kopirummet er nu blevet et klasselokale, og vi har fået decentrale printere, der kan
bruges af både elever og lærere.
Vores servere er nu blevet virtualiseret, hvilket vil give os en betragtelig
strømbesparelse.
Der er blevet ansat en ny controller, som tiltræder d. 1. november.
Ole Kamp Hansen er blevet udnævnt til vicerektor.
Der er personalestudietur til Amsterdam.
Det Rullende Universitet overtager undervisningen torsdag d. 3. november.
Naturvidenskabsfestivalen blev besøgt af 600-700 folkeskoleelever, og blev afviklet på
bedste vis.
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Vi er ved at implementere et faktura-flow-system.
Espen Reedtz:
Vi ser frem til Amsterdamturen, hvor vi også kan lære de nyansatte bedre at kende.
Vi er nævnt i GL-bladet, hvor der er et vredt læserbrev om vores hf-koncept. Vores Prådsformandskab sender et svar.
Maria og Sofie:
Eleverne kan inddrages mere i planlægningen af skolens fødselsdag.
Der er mange engagerede nye elever.
Der er valgt ny elevrådsformand.
Næste større begivenhed er Operation Dagsværk.

3. Gennemgang af halvårsregnskab.

Bilag 1

Jakob Vittendorff gennemgik halvårsregnskabet. Bestyrelsen tog regnskabet til
efterretning.

4. Stillingtagen til forslag fra Tønder Kommune om opførelse af en idrætshal ejet i
fællesskab af Tønder Gymnasium og Tønder Kommune.
Bilag 2
Bestyrelsen vedtog, at der kan arbejdes videre med samejekonstruktionen sammen
med Tønder Kommune.
Laurids Rudebeck tog ikke stilling til beslutningen.

5. Endelig stillingtagen til opførelse af en idrætshal på skolens egen matrikel. Punktet
bortfalder, såfremt bestyrelsen accepterer forslaget i punkt 4.
Bilag 3.
Punktet er bortfaldet.
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6. Godkendelse af udbud af studieretninger for skoleåret 2013-14.

Bilag 4.

Bestyrelsen godkendte udbuddet.
7. Godkendelse elevtallet i de nye klasser.

Bilag 5.

Bestyrelsen godkendte klassedannelsen.

8. Vedtagelse af lovpligtig rygepolitik for personale og elever.

Bilag 6.

Bestyrelsen godkendte det fremlagte forslag.
9. Eventuelt
Der er ansat 3 barselsvikarer.

Kommende møder

Onsdag d. 12. december kl. 14-16
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