
Referat af (kort) 

CG-bestyrelsesmøde 

21.5.2015 

 
Til stede: Torben Monefeldt, Eik Andreasen, Niels Ploug, Troels Vang Andersen, Lise Ammitzbøll, Katja 

Munch Thorsen, Agnes Schou 2.a, Isabella Hvass 2.c, René Kural, Birthe Tandrup  

Afbud fra Simon Simonsen 

Mødet var afslutningen på en bestyrelsestemadag om det kommende visionsarbejde på CG i skoleåret 2015-

16; der var derfor tale om et kort møde.  

 

1. Meddelelser  

Meddelelser fra rektor: se bilag 1, efter referatet.  

 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Referatet blev godkendt.  

 

3. Regnskabsopfølgning efter 1. kvartal  

Det midlertidige resultat ser fornuftigt ud ift. det budgetterede og passer med indtægtsgrundlaget, 

Der er budgetteret med et overskud for året på 530.000 kr., men da der er store usikkerheder, og da 

der pr. 20.5. er kommet en ny dispositionsbegrænsning på 1%, må skolen generelt udvise 

nøjsommelighed. 

 

4. Resultatlønskontrakt 2015-16 

Kontrakten skal bl.a. indeholde et punkt om visionsproces og -strategi. Formanden og rektor laver 

udkast.  

 

5. Status på tagombygningsprojektet 
Der er nu underskrevet kontrakt med entreprenørfirmaet Curacon. 

 

6. Evt. 

Der blev taget behørig afsked med Torben Monefeldt, der går på pension og derfor stopper i 

bestyrelsen. Også elevrepræsentanterne fik en erkendtlighed for deres deltagelse i årets 

bestyrelsesarbejde.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Bilag 1: MEDDELELSER FRA REKTOR: 

- Der er over 700 ansøgninger til de faste stillinger og vikariater, som CG har slået op – nogle 

ansøgere har dog søgt i begge ”puljer”. Vi har afsluttet ansættelserne i faste stillinger og har 

fastansat 6 lærere. 4 personer skal i pædagogikum til næste år. I de næste par uger har vi samtaler 

på de resterende stillinger.  

 

- Der er nu skrevet kontrakt med entreprenørfirmaet Curacon omkring tagudskiftningen på 

hovedbygningen. Curacon stod også for sidste års udvidelse af Fabrikken. Byggeriet går i gang 

umiddelbart efter translokationen og fortsætter frem til slutningen af efterårssemesteret. 

 

- Processen i Fordelingsudvalget for Centrum går ikke så nemt som i de foregående år. Det er 

vanskeligt at placere alle elever på et gymnasium, og der har været nogle tekniske besværligheder, 

som bl.a. har ført til en del ”dobbelttilmeldinger”. Flere gymnasier i København og omegn, som ikke 

har tilstrækkelig mange ansøgere, har i modsætning til tidligere år ikke været interesseret i at 

modtage henviste elever. Fordelingen er derfor endnu ikke helt afsluttet.  

 

 
 
 
 
 

Referatet er godkendt af nedenstående bestyrelsesmedlemmer: 

Dato  Navn Underskrift 

 Niels Ploug  

 Katja Munch Thorsen  

 Lise Ammitzbøll  

 Simon Simonsen  

 René Kural  

 Torben Monefeldt  

 Eik Andreasen  

 Isabella Hvass  

 Agnes Schou  

 
bt/sep. 2015 


