
Vestfyns Gymnasium 
Langbygårdsvej 4 
5620 Glamsbjerg                 24. maj 2018 
 

Referat Bestyrelsesmøde 
Torsdag d. 24. maj 2018 kl. 14.00-20.00  

Gl. Avernæs 
 
Inden afholdelse af det ordinære bestyrelsesmøde er der temamøde om 
implementeringen af den nye gymnasiereform og behandling af visions- og 
strategiplanen. 
Som bilag hertil er vedlagt Visions- og Strategiplanen 2020 samt statuspapir vedr. samme 
 
1. Underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde d. 14. marts 
Referatet blev underskrevet  
2. Godkendelse af den udsendte dagsorden 
Ny elevrepræsentant efter sommerferien, Nanna Tité, deltager som observatør 
Dagsordenen blev godkendt som udsendt 
3. Konstituering af den nye bestyrelse 
Den nye bestyrelse konstituerede sig med Ole Nørregaard Jensen som formand og Gitte 
Mogensen som næstformand. Nye medlemmer af bestyrelsen er Kristine Lyngbo, Nikolaj 
Leed Henriksen og Nanna Tité (sidstnævnte tiltræder først formelt efter sommerferien). 
Henning Qvick og Tanja Løvgren udtræder af bestyrelsen og fik afskedsgave og tak for 
indsatsen på mødet d. 14. marts. 
4. 4 Måneders regnskab 
Gennemgang af regnskabet – vedlagt som bilag 
Søren Hjelholt Hansen gennemgik 4 måneders regnskabet på baggrund af det udsendte 
bilag. Poul Dalgaard Jensen orienterede, især de nye medlemmer, om 
scrapværdifastsættelsen på 0%. Bestyrelsen tog regnskabet og gennemgangen til 
efterretning. 
5. Søgetal 2018-19 og kapacitet 2019-2020 

a) Orientering om fordeling af klasser og elever på Fyn 2018-19 på baggrund af søgetal 
lokalt og i Odense – bilag med samlede tal for regionen 

Ole Toft Hansen orienterede om den voldsomme tilbagegang på STX på Fyn og vores pæne 
søgetal på trods heraf. Desuden kort orientering om tendensen på 
ungdomsuddannelsesområdet i hele regionen. 

b) Foreløbig fastlæggelse af kapacitet på VG skoleåret 2019-20 
Kapaciteten fastsættes foreløbigt til 7 klasser. 

c) Drøftelse af fremtidige optag på baggrund af demografi, efterspørgsel og politik 
Vi er i et demografisk lavpunkt med forventninger om, at der kommer lidt flere elever i 
gymnasiealderen i de kommende år. 
 
6. Mødedatoer 2019 
Bilag vedlagt 



Mødedatoerne blev taget til efterretning. Der udtaltes ønske om snarligt udmeldt dato for 
bestyrelsens studietur. 
 
 
7. Meddelelser 

a) Nyansættelser: Undervisere og pædagogikumkandidater. Ny studievejleder. 
Ole Toft Hansen orienterede. Der har været stilling slået op i matematik. Marianne Boyar 
Larsen ansat i fast stilling med pædagogikum (matematik og idræt). Årsvikar Mette Stig-Wolff 
(matematik og engelsk). Morten Kruse Roager genansat i fuldt årsvikariat (biologi og idræt). 
Årsvikar Sisse Stine Hansen (oldtidskundskab) 2 hold og samtidig ansat på Nordfyns 
Gymnasium. Marie-Louise Seerup starter hverv som studievejleder efter sommerferien. 

b) Årsfest – orientering  
Ole Toft Hansen orienterede om en succesfuld årsfest. Placeringen af les lanciers og formen i 
forhold til at 3.g’erne tager ind til byen og fester videre blev diskuteret. Der lægges fra 
bestyrelsen op til, at et årsfeststyregruppen i dialog med elevrådet diskuterer årsfest-formen. 

c) Kantineforpagtning 
Rikke Røsling overtager forpagtningen af kantinen efter sommerferien. Rikke har tillige 
forpagtningen på Faaborg Gymnasium og Midtfyns Gymnasium. Der vil forventeligt være 
ekstraordinære udgifter i forbindelse med nytænkning og indretning af kantinen. 

d) Kunstudsmykning 
Ole Toft Hansen orienterede om FOS’s kunstudsmykning AUR”O”A i parkområdet foran 
Vestfyns Gymnasium. Byggetilladelsen fra kommunen er på plads, og projektet forventes 
påbegyndt i allernærmeste fremtid. 
8. Dato for næste bestyrelsesmøde 
Næste ordinære bestyrelsesmøde: Onsdag d. 26. september 2018 kl. 16-18 med 
fremlæggelse af 7 mdr’s regnskab, budgetopfølgning og resultatkontrakt. 
 
9. Eventuelt 
Ros fra Kristine Lyngbo til det udsendte materiale 
Spørgsmål fra Jan Helskov vedr. GDPR (25. maj) – Søren Hjelholt Hansen berettede, at ikke 
alting er på plads men, at arbejdet er godt i gang. 
 
Referent Søren Hjelholt Hansen 
 
 
 
 
______________________________  __________________________________ 
Ole Nørregaard Jensen (formand)  Gitte Mogensen (næstformand) 
       
 
________________________________  _____________________________________ 
Jan Helskov Hansen   Nikolaj Leed Henriksen 
 
 
___________________________________  _____________________________________ 



Kristine Lyngbo   Poul Dalgaard Jensen 
 
 
____________________________________  ______________________________________ 
Jakob Kildehave   Laura Lomholt Leth, 3z 
 
 
______________________________  ______________________________________ 
Frederik Vejsgaard, 2b   Ole Toft Hansen (rektor) 
 
 
 


