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Efter dagsorden følger og referat.

EKSTRAORDINÆRT BESTYRELSESMØDE DEN 3. 
MARTS 2010
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referater

Godkendelse

Bilag:

• Referat fra bestyrelsesmøde 18/11-09
• Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde 17/12-09 

2. Opfølgning af beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

• Studieretningsudbud for årgang 10-13 udsendt i pjecer , på 
Undervisningsministeriets optagelsesportal og på egen webside.

• Der har været afholdt indledende møder om finansiering af 
bygningovertagelse med  Realkredit Danmark, Nykredit og LR Kredit. 
Også Nordea har meldt sig som interesseret, men møde indtil videre 
udsat.  LR Kredit har fremsendt lånetilsagn på købsprisen (29.3 mill 
kr).  

• Administrative fællesskaber:  Efter at en enkelt skole har meldt fra i 
den i forvejen lille gruppe af skoler, der arbejdede med etablering af et 
administrativt fællesskab, er grundlaget herfor blevet for spinkelt, og 
skolerne har indstillet arbejdet hermed.

• Breve afsendt til Undervisningsministeriet vedr. bygningsoverdragelse 
(jf. nedenfor).

3. Nyt fra formanden og rektor

Orientering

4. Bygningsovertagelse. Status og den videre strategi.

Orientering/ beslutning

Sagsfremstilling:Undervisningsministeriet fremsendte 17/12 et købstilbud, hvor 
prisen på skolen fastsættes til 29,3 mill. kr. , men hvor der fratrækkes et 
vedligeholdelsesefterslæb, således at  det beløb, som skal betales til 
Undervisningsministeriet,  bliver  på 12,9 mill. Det fremgår af 
Undervisningsministeriets brev, at fradraget kan ændre sig, idet ikke alle 
vedligeholdelsesefterslæb og Arbejdstilsynspåbud er indregnet.  Der vil i så fald 
blive fremsendt revideret købstilbud i løbet af januar/februar 2010. Bestyrelsen 
bliver i Undervisningsministeriets købstilbud bedt om at afgive tilsagn om 
overtagelse af ejendommen senest den 31.01.10. 

Bestyrelsen drøftede på et møde den 17/12 -09 Undervisningsministeriets tilbud. 
Der er en række usikkerheder og uklarheder i det modtagne købstilbud, idet det 
dels ikke er muligt at gennemskue, hvilke vedligeholdelsesopgaver, der gives 
fradrag for, og dels ikke fremgår, i hvilket omfang Arbejdstilsynets påbud er 
kronesat og i givet fald på et senere tidspunkt vil blive indregnet som et fradrag i 
købsprisen. 

Det blev på grund af de mange og store usikkerheder omkring 
vedligeholdelsesefterslæb og opfyldelse af Arbejdstilsynets påbud besluttet at 
meddele Undervisningsministeriet, at bestyrelsen ikke på det foreliggende 
grundlag kan påtage sig det ansvar, der vil være forbundet med afgivelse af et 
bindende tilsagn. Brev til Undervisningsministeriet fra bestyrelsen blev 
gennemgået og underskrevet af bestyrelsens formand med henblik på omgående 
afsendelse (17/12-09). 

Efter et møde i Undervisningsministeriet den 6/1 -10 om det akutte problem med 
moderniseringen af kemilokalerne får skolen fra UBST sendt en specificering af 
det vedligeholdelsesefterslæb som hidrører fra Den Kongelige Bygningsinspektør, 
og som repræsenterer fordyrelser som følge af fredningen (et fradrag i købsprisen 
på ca 11 mill). Med hensyn til kemimoderniseringen aftales det på mødet, at der 
er afsat 6.2 mill til projektet, at Århus Statsgymnasium skal stå som bygherre på 
projektet, og at det skal igangsættes hurtigt muligt. I overensstemmelse hermed 
har skolen overtaget kontrakterne og igangsat processen. 

Da bestyrelsen i slutningen af januar endnu ikke har modtaget svar, fremsendes 
nyt brev (26/1-10), hvor man beder om at få sat indhold og pris på de resterende 
Arbejdstilsynspåbud. 

Da hverken dette eller supplerende henvendelser pr mail og tlf. giver noget svar, 
vælger vi den 29/1-10  umiddelbart før fristen for accept af købstilbud at 
fremsende en betinget accept og vedlægger endnu engang de to breve fra 
bestyrelsen. 

Idet vi nærmer os den næste frist for endelig accept af bygningsovertagelsen 
rykker rektor igen UBST og Undervisningsministeriet for informationer.  Der er i 
skrivende reaktion ikke nogen reaktion herfra. 

Så vidt skolen er informeret, er flere ældre Århus – gymnasier i en situation, der 
minder om vores. 

DET SKER PÅ ÅSG
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På mødet skal bestyrelsen gøre sig overvejelser over, hvilken strategi  der skal 
lægges for bygningsovertagelsen og for løsningen af det 
vedligeholdelsesefterslæb og de arbejdstilsynspåbud der foreligger.  

Helt konkret og akut skal det besluttes, hvordan skolen skal forholde sig til fristen 
for den endelige accept af bygningsoverdragelsen den 8/3-2010. 

 Bilag:

• Undervisningsministeriets købstilbud 17/12-09.
• Bestyrelsens 2 breve og reaktion ved frist for foreløbig accept af 

købstilbud (31/1-10).
• Rektors seneste henvendelse til UVM og UBST.

5.  Ændring af vedtægt

Beslutning

Der er ikke længere nogen øverste aldersgrænse for deltagelses i 
bestyrelsesarbejdet. Vi forslår derfor, at vi foretager en vedtægtsændring, der går 
ud på, at 70-årsreglen bortfalder. 

Bilag:

• Forslag om vedtægtsændring

6. Ny bestyrelse for funktionsperiode 1. maj  2010 til 30. april 2014

Orientering

Vedtægten for Århus Statsgymnasium fastsætter i Kapitel 2 reglerne for 
bestyrelsens sammensætning (se nedenfor). 

På mødet orienteres om, hvor langt vi er i processen med 
udpegning/genudpegning af bestyrelsens medlemmer. 

Som nye medlemmer i bestyrelsen er allerede udpeget: 

Eigil Rahbæk  -  udpeget af Århus Byråd 

Alexander Smedegaard , 1u  –  udpeget af elevrådet 

Bilag:

• Uddrag fra vedtægten for Århus Statsgymnasium

REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT MØDE I 
BESTYRELSEN 03.03.10
I mødet deltog Peder Østergaard, Astrid Elbek, Torben Jensen, Trine Kristensen, 
Heidi Nissen, Stig Jeppesen, Alexander Liebach Smedegaard, Ebbe Heilskov 
Bertelsen, Keld Larsen og Charlotte Ernst (referent). Der var afbud fra Ejgil 
Rahbek.  

Dagsorden

1. Godkendelse af referater.
2. Opfølgning af beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde.
3. Nyt fra formanden og rektor.
4. Bygningsovertagelse. Status og den videre strategi.
5. Ændring af vedtægt.
6. Ny bestyrelse for funktionsperiode 1. maj 2010 til 30. april 2014.
7. Evt.  

Peder Østergaard bød velkommen til Ebbe Heilskov Bertelsen, der er udpeget som 
ny elevrepræsentant i bestyrelsen. Århus Kommune har udpeget Ejgil Rahbek til 
bestyrelsen som afløser for Jens Winter. Der var afbud fra Ejgil Rahbek til dagens 
møde. 

Ad 1. Godkendelse af referaterGodkendelse

Bestyrelsen godkendte og underskrev referater af møderne den 18.11.2009 og 
den 17.12.2009. 

Ad 2. Opfølgning af beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Orientering

Keld Larsen orienterede om, at skolens udbud af studieretninger for årgang 2010-
13 nu er blevet optrykt i pjeceform, og desuden kan ses på 
Undervisningsministeriets optagelsesportal og på skolens egen hjemmeside. 

Peder Østergaard oplyste, at der har været afholdt indledende møder om 
finansiering af bygningsovertagelse med Realkredit Danmark, Nykredit og LR 
Kredit. Også Nordea har meldt sig som interesseret, men her er et eventuelt 
møde udsat indtil der er større klarhed over den samlede økonomi i forbindelse 
med bygningsovertagelsen. LR Kredit har efter det afholdte møde fremsendt 
skriftligt lånetilsagn på 29.3 mio kr., svarende til Undervisningsministeriets 
købspris før fradrag for vedligeholdelsesefterslæb. 

Keld Larsen redegjorde for status på den iværksatte undersøgelse af 
mulighederne for at etablere et administrativt fællesskab sammen med 4-5 andre 
interesserede midtjyske institutioner. En af de deltagende skoler har meldt fra, 
hvilket har givet usikkerhed hos flere andre af de involverede skoler. Den aktuelle 
status er, at det ikke for øjeblikket vurderes realistisk at etablere et administrativt 
fællesskab, og arbejdet er derfor indstillet. Der blev omdelt et skriftligt oplæg, 
som er blevet lavet i forbindelse med undersøgelsen. 

Ad 3. Nyt fra formanden og rektorOrientering

Keld Larsen orienterede om aktuelle begivenheder og initiativer på skolen:

• Der blev i begyndelsen af februar afholdt et godt og velbesøgt 
orienteringsmøde for kommende elever og deres forældre.
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• Skolen deltager sammen med en række andre institutioner i Region 
Syd og Midt i et projekt om fastholdelse. Skolen er desuden sammen 
med HHX i Århus med i et initiativ om innovation, med fokus på 
lærerefteruddannelse. Endelig er skolen netop blevet udvalgt som en 
af 12 deltagende skoler blandt 54 ansøgere til et forsøg med IT i 
undervisningen. Undervisningsministeriet støtter dette forsøg med en 
bevilling på 100.000 kr.

• Det igangsatte interne arbejde med almen studieforberedelse er stadig 
i proces.

• Skolen har den 02.03.2010 været vært for en stor og velbesøgt 
konference om skriftlighed. Undervisningsministeriet stod for det 
faglige indhold med oplæg og gruppediskussioner mv.

• Skolen er for øjeblikket ramt af flere langtidssygemeldinger end 
sædvanligt. En medarbejder er afskediget på grund af sygdom. 
Afskedigelsen er sket i forståelse med vedkommende.

Peder Østergaard refererede fra møde i kredsen af bestyrelsesformænd. Omkring 
bygningsovertagelse er flere skoler i samme situation som Århus 
Statsgymnasium. Udmøntning af resultatløn er også blevet drøftet, og Peder 
Østergaard har anbefalet samme procedure, som anvendes her på skolen. Fra 
Århus Universitetet kunne Peder Østergaard berette, at mange kandidater 
efterhånden har svært ved at få arbejde. Universitetet vil på denne baggrund 
etablere kompetencegivende kurser rettet mod bl.a. den gymnasiale sektor, hvor 
der i løbet af få år vil mangle ca. 700 naturvidenskabelige kandidater. I initiativet 
indgår også problemstillinger omkring de små fag, hvor man vil forsøge at 
samordne behov og uddannelse af kandidater. 

Ad 4. Bygningsovertagelse. Status og den videre strategi.

Orientering/ beslutning

Keld Larsen orienterede om processen indtil nu, hvor Rektorforeningen nu også er 
orienteret om forløbet. Den aktuelle status omkring bygningsovertagelsen blev 
opsummeret:

• Undervisningsministeriet har fastsat en købspris på 29,3 mio. kr. før 
fradrag for vedligeholdelsesefterslæb. Denne prisfastsættelse er taget 
til efterretning.

• Undervisningsministeriet har fastsat et fradrag for 
vedligeholdelsesefterslæb på i alt 16,3 mio. kr. (inkl. fordyrelser som 
følge af, at bygningerne er fredede) før Arbejdstilsynets påbud fra 
2008 og 2009. Også denne prisfastsættelse er taget til efterretning.

• Vedrørende Arbejdstilsynets krav til kemilokalerne er det aftalt med 
Undervisningsministeriet, at arbejdet iværksættes indenfor en 
økonomisk ramme på 6,4 mio. kr. Projektet er i gang, og skolen har 
overtaget kontrakter mv. i overensstemmelse med den 
fremgangsmåde, som Undervisningsministeriet har anvist. De 6,4 mio. 
kr. vil indgå som et fradrag i købsprisen i forbindelse med 
bygningsovertagelsen. Overtages bygningerne mod forventning ikke af 
skolen, går finansieringen tilbage til Undervisningsministeriet.

• Vedrørende Arbejdstilsynets krav til musiklokalerne har 
Undervisningsministeriet i samarbejde med Universitets- og 
Bygningsstyrelsen vurderet, at udgifterne vil beløbe sig til ca. 7,2 mio. 
kr., der vil indgå som et fradrag i købsprisen.

• De tekniske muligheder for imødekommelse af Arbejdstilsynets øvrige 
krav fra 2008 og 2009 er endnu ikke klarlagt, og der foreligger således 
hverken indholdsmæssig eller økonomisk beskrivelse af muligheder for 
imødekommelse af kravene, der i alt væsentlighed vedrører 
ventilation. 

Særligt med hensyn til kemilokalerne, der først kan være klar til ibrugtagning i 
maj måned, lagde Peder Østergaard op en drøftelse med elever og lærere om 
tilrettelæggelsen af undervisningen i den mellemliggende periode, herunder om 
der er brug for særlige øvelser eller andet før eksamen. Torben Jensen 
tilkendegav, at Gammelgårdsskolen kan være behjælpelig med lokaler, ligesom 
brug af 10. klasse’s Centeret på Frydenlund eventuelt også kan være en 
mulighed. 

Torben Jensen lagde vægt på, at skolen også fremover kan fastholde fokus på det 
pædagogiske arbejde, og vurderede, at det vil være nødvendigt med uvildig 
ekstern rådgivning efter overtagelse af bygningerne. Keld Larsen var enig i, at der 
fremover skal inddrages  professionel rådgivning om bygningsdrift mv. 

Bestyrelsen drøftede, hvordan man skal forholde sig til fristen for den endelige 
accept af bygningsoverdragelsen den 08.03.10. Peder Østergaard vurderede, at 
det vil være en fordel for skolen at overtage bygningerne i dette finansår, hvis det 
overhovedet er muligt. Det blev besluttet, at bestyrelsen endnu engang gentager 
sin accept af bygningsovertagelse under forudsætning af, at der fremkommer en 
økonomisk og indholdsmæssig beskrivelse af, hvordan Arbejdstilsynets påbud fra 
2008 og 2009 skal efterkommes. Bestyrelsen godkendte et udkast til 
acceptskrivelse til Undervisningsministeriet. 

Undervisningsministeriet har efterfølgende udskudt fristen for indsendelse af 
acceptskrivelse på ubestemt tid.

Ad 5.  Ændring af vedtægtBeslutning

Bestyrelsen vedtog og underskrev et tillæg til vedtægterne, der fjerner den 
hidtidige øverste aldersgrænse for deltagelses i bestyrelsesarbejdet. 

Ad 6. Ny bestyrelse for funktionsperiode 1. maj 2010 til 30. april 2014
Orientering

Peder Østergaard orienterede om status i processen med 
udpegning/genudpegning af bestyrelsens medlemmer. 

Århus Byråd har udpeget Eigil Rahbæk som nyt medlem i bestyrelsen i stedet for 
Jens Winther. Trine Kristensen og Astrid Elbek er villige til at fortsætte deres 
hverv som selvsupplerede medlemmer, og der er rettet henvendelse til Århus 
Skolelederforening og til Århus Universitet, som har udpeget henholdsvis Torben 
Jensen og Peder Østergaard. Skolens elevråd har udpeget Alexander Smedegaard 
og Ebbe Heilskov Bertelsen. Skolens medarbejdere foretager nyudpegning i 
slutningen af april, hvorefter den nye bestyrelse kan konstitueres på 
førstkommende møde. 

Ad 7. Evt.
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Peder Østergaard takkede for et godt møde. 

Godkendt af bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 17.05.10 

Keld Larsen, Rektor 

Peder Østergaard   Astrid Elbek    Ejgil Rahbek 
Formand 

Torben Jensen    Trine Kristensen    Heidi Nissen 

Stig Jeppesen    Alexander L Smedegaaard    Ebbe H Bertelsen 

INFO
Fenrisvej 33
8210 Aarhus V
T: 8615 8955
Rektor: Dorte Fristrup
post@aasg.dk
EANnr. 5798000558793
CVRnr. 29546045

FAKTA OM ÅSG
På Århus Statsgymnasium lægger vi 
vægt på pladsen til udvikling, 
eksperiment og improvisation under 
hensyntagen til helheden. 

Læs mere om skolens profil, 
karaktergivning, faciliteter og meget 
andet her.

CHOOSE LANGUAGE
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