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27. september 2016 

Referat af bestyrelsesmøde 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. september 2016 kl. 16.00-18.00 

Til stede var: Peter Overgaard, Kurt Sonne Thomsen, Margrethe Christensen, Jens Dahlgaard, 
Troels Munk, og Lars Erik Nielsen (referent). Fraværende med afbud: Frede Blaabjerg, Helle 
Frostholm Skærbech, Anne Kathrine Holk Pedersen. Fraværende uden afbud: Olivier Cointe, 
Johanne Vejle. 

 
1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde 

Referatet blev godkendt og underskrevet. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

3. Nyt medlem og valg af næstformand 
Jens Dahlgaard afløser Pia Storm som repræsentant fra Morsø Kommune. Jens præsenterede sig selv. Han 
sidder i kommunalbestyrelsen for Socialdemokraterne, er lærer på Dueholmskolen og tidligere skoleleder 
på en friskole. Jens er i fritiden også musiker. 
Peter Overgaard foreslog Jens Dahlgaard som ny næstformand. Bestyrelsen godkendte enstemmigt valget. 

 
4. Udbud af studieretninger 2017-18 

Lars Erik Nielsen sammenlignede de studieretninger skolen normalt opretter med de tilladte 
studieretninger i den nye gymnasiereform. Ledelsen og lærerne har i fællesskab lavet et udspil, der er ret 
bredt på særligt de sproglige studieretninger. Det blev også foreslået at udbyde en studieretning med 
musik A og matematik A, da der formentlig vil være elever, der gerne vil have den kombination. Vi har en 
ansøgning liggende i ministeriet på at få en studieretning med dramatik A. Vi håber meget på at få lov til at 
udbyde den. Kurt Sonne Thomsen pointerede, at det vil få alvorlige konsekvenser hvis vi ikke får godkendt 
ansøgningen, da vi vil få svært ved at strikke et attraktivt dramatik-tilbud sammen. 
Bestyrelsen godkendte det foreslåede udbud, som det ser ud i det omdelte bilag. 
 

5. Aktuelle antal klasser og studieretningsklasser efter nytår 
Lars Erik Nielsen kunne berette, at der aktuelt ikke ser ud til at være elevgrundlag til at oprette fem 
studieretningsklasser. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 

6. Orientering om Htx 
Kurt Sonne Thomsen orienterede om sagens forløb, der er dokumenteret i de fremsendte bilag. Vi har valgt 
at indgå i et samarbejde med EUC Nordvest om en fælles ansøgning om Htx, hvor vi er fælles om 
markedsføringen, udbud og oprettelse af studieretninger. Vores lærere vil også indgå i lærerteam mv. Vi 
skal som minimum undervisningen i fysik, kemi og biologi. Dertil kommer at Htx-eleverne skal have adgang 
til vores valgfag. Det er meget usikkert om ministeriet giver lov til at oprette udbuddet, da der ikke kan 
forventes mere end små 20 elever pr. årgang. 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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7. Limfjordsteatret og lejeaftale 

Kurt Sonne Thomsen fortalte om historikken i sagen, og anmodede bestyrelsen om et mandat til at indgå i 
en forhandling med Limfjordsteatret om en 10-årig lejeaftale af dramatikfaciliteter. 
Jens Dahlgaard spurgte til hvor sikre vi er på at få dramatik A. Kurt Sonne Thomsen mente, at vi havde 
grund til at være meget fortrøstningsfulde. 
Peter Overgaard spurgte om vores tilbud var en del af Limfjordsteatrets ansøgning om midler. Vi indgår i 
høj grad som argument kunne Kurt Sonne Thomsen bekræfte. 
Bestyrelsen godkendte forhandlingsmandat til Kurt Sonne Thomsen. Endelig underskrivelse af lejeaftalen 
kan først dog ske når vi har fået godkendt vores ansøgning om dramatik A. 
 

8. Atletikanlæg og Morsø Multipark 
Kurt Sonne Thomsen redegjorde for den forhøjede pris. Det tilbud vi fik tidligt i processen viste sig faktisk at 
holde ret godt stik, selvom forskellige rådgivere mente det kunne gøres billigere. Der er høj aktivitet på 
asfaltarbejde i området pt. og det gør det ikke billigere. 
Lars Erik Nielsen bemærkede, at vi i udbuddet også har medtaget en renovering af basketballbanen, således 
at samtlige udendørs idrætsfaciliteter vil blive renoveret. 
Peter Overgaard bemærkede, at man som bestyrelsesmedlem bør svare enten ja eller nej på henvendelser i 
sådanne sager, hvor der via mail efterspørges tilkendegivelser. 
Kurt Sonne Thomsen bemærkede, at vi regner med at kunne indgå en aftale med kommunen omkring 
vedligeholdelsen af atletikanlægget. Det bør kunne lade sig gøre, da det samtidigt er idrætsfaciliteter for 
Dueholmskolen. 
 

9. PR-strategi 
Lars Erik Nielsen orienterede om processen om udarbejdelsen af strategien og strategiens indhold. Den 
indebærer bl.a. et skifte i anvendelse af medier – mere face-to-face og mere brug af sociale medier. Kurt 
Sonne Thomsen supplerede med, at vi samtidigt har en mere bred brandingstrategi omkring aktiv 
deltagelse i lokalsamfundet. 
Jens Dahlgaard bemærkede, at man fra kommunal side er meget opmærksomme på hvem der er aktive 
spillere i lokalsamfundet. 
Peter Overgaard betonende betydningen af de sociale medier samt brugen af f.eks. professionelle 
fotografer. 
Kurt Sonne Thomsen orienterede om produktionen af den nye reklamefilm, der bliver udarbejdet af en 
gruppe af skolens yngre lærere. 
 

10. Udmøntning af resultatlønskontrakt 
Bestyrelsen godkendte forslaget til udmøntningen af resultatlønskontrakten med en samlet 
udmøntningsgrad på 89,4 %. Særligt det lave frafald blev bemærket af bestyrelsen. 
(Kurt Sonne Thomsen og Lars Erik Nielsen var ikke tilstede under behandlingen af punktet) 
 

11. Repræsentation 
Kurt Sonne Thomsen orienterede om de nye retningslinjer omkring repræsentation. Det overskrider vi i 
nogle tilfælde. Bestyrelsen gav bemyndigelse til, at skolen kan overskride rammerne i enkelte tilfælde, hvis 
rektor skønner det er hensigtsmæssigt. 
 

12. Orientering om forventede besparelser 
Lars Erik Nielsen orienterede om indholdet i forslaget til finansloven for 2017. Der er Ikke så mange nye 
besparelser og vi har indrettet os efter de store og allerede kendte besparelser fra sidste års finanslov 
(omprioriteringsbidrag og finansieringen af det forhøjede Hhx-taxameter). De nye tiltag i FFL17 giver 
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besparelser på ca. 90 tkr. Lars Erik Nielsen udtrykte dog bekymring for at omprioriteringsbidraget på 2% 
også fortsætter i 2020.  
 

13. Ordensregler 
Kurt Sonne Thomsen fortalte at der er et problem med snus. Det er især i sportskredse, at snus er et 
problem. I vores ordensregler er e-cigaretter forbudt indendørs, men ikke udendørs. Snus har vi ikke nævnt 
i ordensreglerne. Det er et problem, men en kontrol er vanskelig. EUC har nu forbudt snus for deres elever, 
og spørgsmålet er om vi skal gøre det samme – det vil jo give nogle kontrolproblemer. 
Jens Dahlgaard kunne fortælle om rygter blandt Dueholmskolens elever om et stort forbrug af snus på 
handelsskolen og gymnasiet, måske en politik kan afholde nogle fra at bruge det. Peter Overgaard udtrykte 
enighed heri, og at rygterne kan give os et lidt dårligt omdømme. 
Bestyrelsen gav ledelsen i opdrag til i samarbejde med elevrådet at udarbejde et forslag, der arbejder 
henimod, at man ikke bruger snus. Forslaget vedtages på næste bestyrelsesmøde. 
 
 

14. Budgetopfølgning og perioderegnskab pr. 21.08.2016 
Lars Erik Nielsen orienterede. Regnskabet for år-til-dato ser godt ud og årsprognosen ligeså. Der vil være 
driftsmidler til at afholde udgifterne til atlektikanlægget og stadig ikke gå i nul. 
 

15. Opfølgning på beslutninger fra sidste møde 
Kurt Sonne Thomsen orienterede. 
Der har i det regionale samarbejdsforum været kapacitetsdrøftelser, da flere skoler havde ønsket at øge 
deres kapacitet. Det blev dog vedtaget, at ingen skoler får lov til at øge kapaciteten. 
 

16. Siden sidst 
Kurt Sonne Thomsen orienterede. 
Jubilæumsreceptionen d. 3/9 var en stor succes. Arrangementet hang rigtig godt sammen, dog var der for 
få deltagere. I den efterfølgende uge havde vi temadage for eleverne, og det var også en succes. 
Der har også været besøg af vores venskabsgymnasium i Slovenien, og det var som sædvanligt et rigtig godt 
besøg. 
Der har været møde i Netværket ”små gymnasier”. Der udarbejdes et fælles høringssvar om at kunne 
sammenlæse på tværs af niveauer. Der er desværre i rektorkredse ikke enighed om at 
grundforløbsklasserne skal dannes uden kendskab til elevernes forhåndsønske af studieretninger, og vores 
vurdering er, at politikerne er meget fast besluttet på, at det skal være sådan. 
EU's nye persondatalov er på vej, hvor vi blandt andet skal have en person ansat, med det som 
ansvarsområde. Vi satser på, at den opgave løses i samarbejde mellem flere skoler. Funktionaliteten i vores 
studieadministrative system kan også blive udfordret. Vi er i ledelsen opmærksomme på problemet. 
Troels Munk spurgte til, hvordan lectio forholder sig til det. Kurt Sonne Thomsen svarede, at det er uklart, 
men at lectio nok synes de bliver krævet mange tilpasninger til myndighedskrav lige aktuelt. 
Der er i næste uge møde i Skanderborg omkring implementering af gymnasiereformen. 
Torsdag-søndag tager Kurt il Færøerne med de nordjyske rektorer. Der er bl.a. planlagt besøg på et nyt 
stort uddannelsescenter samt et besøg i det færøske undervisningsministerium. 
 

17. evt. 
Peter Overgaard henstillede til, at hvis man ikke kommer til bestyrelsesmødet, så sendes der afbud i god 
tid. Referatets notering af deltagere ved bestyrelsesmøderne suppleres med en præcisering af om der er 
meldt afbud eller ej. 
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For referatet: Lars Erik Nielsen 
 
 
 
Peter Overgaard   Frede Blaabjerg 
 
 
 
 
Jens Dahlgaard   Helle Frostholm Skærbech 
 
 
 
 
Margrethe Christensen   Troels Munk    
 
 
 
 
Olivier Cointe   Johanne Vejle 
 
 
 
 
Kurt Sonne Thomsen   Anne Kathrine Holk Pedersen  
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