
 

Referat af skriftlig høring (on-line CG-bestyrelsesmøde) torsdag den 29. oktober 

2020 

 

Deltagere: Niels Ploug, Troels Vang Andersen, Katja Munch Thorsen, Eik Andreasen, Kirsten 

Andersen, Grethe Bertelsen, Benjamin Bilde Boelsmand, Kim Stenholm Paulsen, Mathilde Lenskjold 

3.x. Bestyrelsens anden elevrepræsentant er d.d. ikke valgt. 

 

Referent: Niels Ploug 

 

Konvertering af lån 

 

Bestyrelsen blev ved mail af 29. oktober bedt om af formanden at forholde sig til følgende to 

økonomiske forhold: 

 

1. CG omlægger de to variabelt forrentede lån vi har til et fast forrentet lån med en rente på 0,5% 

og en løbetid på 30 år. 

2. CG indfrier (hjemtager) værdien af de midler, vi har stående på ’Nykredit korte obligationer’ til 

en samlet værdi (pt) af 10. mio. kr., og indsætter dem på CG’s såkaldte SKB konto i Danmark bank 

til en rente på 0%. 

 

Nogle bestyrelsesmedlemmer gav i løbet af dagen på mail tilsagn om støtte til forslaget, mens ingen 

udtalte sig imod forslaget. 

 

Referatet er godkendt af nedenstående bestyrelsesmedlemmer: 

 

Dato  Navn Underskrift 

 Niels Ploug  

 Katja Munch Thorsen  

 Grethe Bertelsen  

 Kim Stenholm Paulsen  

 Benjamin Bilde Boelsmand  

 Kirsten Andersen  

 Eik Andreasen  



 

2 

 

Dato  Navn Underskrift 

 Mathilde Lenskjold 3.x   

 XX  

 

bt, september 2020 

 

 

Bilag 1, Meddelelser fra rektor 

• ELEVER: CG havde i år et meget højt ansøgerantal, idet der var 413 1. prioritetsansøgere til 279 

pladser. Det betød, at 134 ansøgere skulle henvises til andre gymnasier i københavnsområdet, 

svarende til omkring en halv CG-årgang! Generelt var søgningen uventet stor i Hovedstadsregionen, 

hvilket betød, at der kun var få underansøgte gymnasier, som kunne modtage overskydende elever 

fra overansøgte gymnasier. Der er derfor bl.a. blevet henvist elever fra CG’s optageområde til 

Sydkystens Gymnasium (i Ishøj), Høje Taastrup Gymnasium, Herlev Gymnasium og Lyngby 

Gymnasium. Dog altid med transporttider på mindre end en time. På grund af corona-situationen 

har de fleste gymnasier fejlvurderet den tekniske klassekvotient, som udmeldes i slutningen af 

2019. På CG ventede vi, at i nærheden af 15 elever ville søge om orlov for at komme på 

studieophold i udlandet. Der kom ingen. Yderligere var der klart færre elever, som sammenlignet 

med situationen sidste år, dumpede til optagelsesprøven. Alt i alt har det betydet, at der er flere 

elever i 1.g-klasserne end ventet – og ønsket. På andre københavnske gymnasier ser man en 

lignende situation.  

• PERSONALE: Der er ved skolestarten fastansat 5 nye lærere (heraf to lærere, som var årsvikarer på 

CG i sidste skoleår) samt 7 årsvikarer. 3 lærere starter pædagogikum. Ved skoleårets afslutning 

stoppede 4 fastansatte lærere samt nogle årsvikarer. I øvrigt vender 4 fastansatte lærere tilbage fra 

et års orlov.  

• OPTAGELSESREGLER: Det forlyder nu, at den ”solnedgangsklausul”, som nuværende 

optagelsesregler har været belagt med ud fra et ønske om snarligt at ændre på optagelsesreglerne 

til gymnasiet udsættes et år pga. corona’en. Der skal derved stadig optages elever ud fra 

afstandskriteriet i det kommende år – og ikke fx ud fra en distriktsmodel.  

• PLANLÆGNINGSHÆFTET for 2020-21 er udkommet. Det vedhæftes bestyrelsesindkaldelsen, men 

er IKKE PLIGTLÆSNING , blot en mulighed for, at man i bestyrelsen kan kigge i det hæfte, som 

gennem de sidste 15 år er blevet årligt opdateret, så alle ansatte kan orientere sig i de fælles aftaler 

vi arbejder efter i dagligdagen.  

 


