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BESTYRELSESMØDE DEN 21. DECEMBER 2010
Dagsorden:

0. Godkendelse af optagelse af realkreditlån. 

1. Bestyrelsen holder møde med Indstillingsudvalget, der redegør for modtagne 
an-søgninger, afholdte samtaler og udvalgte kandidater til rektorstillingen. 

2. Bestyrelsen træffer beslutning om ansættelse af ny rektor. 

3. Drøftelse/godkendelse af foreløbigt budget for 2011. 

Bilag:  Budgetnotat med udkast til foreløbigt budget for 2011.   

4. Kort orientering om forventninger til økonomi og regnskab i den resterende del 
af 2010. 

5. Kort orientering om status for Arbejdstilsynssagerne mv. 

6. Fastlæggelse af bestyrelsens kommende møder. 

7. Evt. 

REFERAT BESTYRELSESMØDE DEN 21. 
DECEMBER 2010
Tilstede: Peder Østergaard, Astrid Elbek, Torben Jensen, Trine Kristensen, Ejgil 
Rahbek, Stig Jep-pesen, Alexander Liebach Smedegaard og Ebbe Heilskov 
Bertelsen. Thomas Lind Laursen og Lars Nordam deltog under behandlingen af 
dagsordenens punkt 1. Desuden deltog Anton Vinderslev og Charlotte Ernst 
(referent). Der var afbud fra Heidi Nissen. 

Dagsorden for mødet:

0. Godkendelse af optagelse af realkreditlån. 

1. Bestyrelsen holder møde med Indstillingsudvalget, der redegør for modtagne 
an-søgninger, afholdte samtaler og udvalgte kandidater til rektorstillingen. 

2. Bestyrelsen træffer beslutning om ansættelse af ny rektor. 

3. Drøftelse/godkendelse af foreløbigt budget for 2011. 

Bilag: Budgetnotat med udkast til foreløbigt budget for 2011. 

4. Kort orientering om forventninger til økonomi og regnskab i den resterende del 
af 2010. 

5. Kort orientering om status for Arbejdstilsynssagerne mv.  

6. Fastlæggelse af bestyrelsens kommende møder. 

7. Evt 

Ad Punkt 0. Godkendelse af optagelse af realkreditlån

Beslutning

Bestyrelsen for Århus Statsgymnasium har i forbindelse med overtagelsen af 
skolens bygninger besluttet at optage et 30-årigt fastforrentet realkreditlån med 
afdrag og med en hovedstol på 35,5 mio. kr. i Realkredit Danmark, jf. Realkredit 
Danmarks lånetilbud af 8. december 2010. (Pantnum-mer 2372.5134, 
sagsnummer 01-01-1). 

Ad pkt. 1: Bestyrelsen holder møde med Indstillingsudvalget, der redegør 
for modtagne ansøgninger, afholdte samtaler og udvalgte kandidater til 
rektorstillingen.

Beslutning

Thomas Lind Laursen og Lars Nordam deltog som medlemmer af 
Indstillingsudvalget.  

Peder Østergaard redegjorde for forløbet af ansættelsesprocessen, hvor der i alt 
har været 33 ansø-gere. Et enigt Indstillingsudvalg peger på ansættelse af Dorte 
Fristrup som ny rektor på Århus Statsgymnasium. 

Peder Østergaaard indskærpede reglerne om tavshedspligt i forbindelse med 
ansættelsessager.  

Ad pkt. 2: Bestyrelsen træffer beslutning om ansættelse af ny rektor

Beslutning
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Bestyrelsen besluttede enstemmigt at ansætte Dorte Fristrup som ny rektor på 
Århus Statsgymnasi-um. 

Mulige tidspunkter for præsentation af skolens nye rektor på hjemmesiden og for 
elever og persona-le drøftedes.  

Ad pkt. 3: Drøftelse/godkendelse af foreløbigt budget for 2011

Beslutning

Charlotte Ernst redegjorde kort for det udsendte udkast til foreløbigt budget for 
2011. Notatet har været udsendt til skolens Økonomiforum og til 
Samarbejdsudvalget, der ikke har haft kommentarer til udkastet. 

Bestyrelsen godkendte det foreløbige budget for 2011. Endeligt budget for 2011 
godkendes på bestyrelsens møde i marts 2011, hvor regnskabet for 2010 også 
kendes.  

Ad pkt. 4: Kort orientering om forventninger til økonomi og regnskab i 
den resterende del af 2010.

Orientering

Charlotte Ernst redegjorde kort for den aktuelle økonomiske status, hvor 
bygningsovertagelsen og de regnskabsmæssige konsekvenser heraf giver nogen 
usikkerhed om forventningerne til det ende-lige regnskabsresultat for 2010. 

Ad pkt. 5: Kort orientering om status for Arbejdstilsynssagerne mv. 

Orientering

Peder Østergaard orienterede om status for arbejdstilsynssagerne mv.  

Skolen har den 05.11.2010 i et brev til Arbejdstilsynet redegjort for de reviderede 
planer for af-hjælpning af påbud efter oktober afslaget. Arbejdstilsynet har 
telefonisk meddelt, at der ikke kommer et officielt svar på brevet.  

Første fase af planerne for afhjælpning af påbud – optimering af ventilation i 
eksisterende normal-undervisningslokaler mv. – er ved at blive iværksat, og 
forventes i overensstemmelse med Arbejds-tilsynets krav afsluttet pr. 
01.05.2011. 

Anden og tredje fase af de overordnede planer - etablering af erstatningslokaler, 
herunder musiklo-kaler, og sammenlægning af undervisningslokaler – skal 
konkretiseres nærmere gennem de kom-mende måneder. Der er, jf. bestyrelsens 
tidligere drøftelse, taget initiativ til et brugerinddragelses-projekt, hvor behov og 
ønsker vil blive afklaret.  

Undervisningsministeriet har officielt bekræftet finansiering af den stedfundne 
afhjælpning af Arbejdstilsynets påbud i relation til kemi lokaler. Der er ligeledes 
fra ministeriet kommet meddelelse om udbetaling af kompensation i forbindelse 
med bygningsovertagelsen, hvor finansiering af blandt andet en række 
afhjælpningsarbejder som følge af krav fra Arbejdstilsynet indgår.  

Ad pkt. 6: Fastlæggelse af bestyrelsens kommende møder

Beslutning

Bestyrelsen holder møde den 24.01.11 og den 24.03.2011, hvor bl.a. regnskabet 
for 2010 skal be-handles.  Øvrige møder i 2011 og bestyrelsens arbejdsplan for 
2011 fastlægges, når skolens nye rektor er tiltrådt. 

Ad pkt. 7: Evt. 

Peder Østergaard orienterede om et forventet kunstindkøb til ære for Keld Larsen. 
Kunstindkøbet finansieres af midler på en særlig konto, som offentligheden har 
kunnet indbetale et beløb til som alternativ til blomster i forbindelse med 
mindehøjtideligheden den 07.11.2010. Århus Statsgymnasium har også indbetalt 
et beløb til kontoen.  

Peder Østergaard takkede afslutningsvist skolens elever, medarbejdere og daglige 
ledelse for samarbejdet i de seneste måneder, hvor han har været involveret i 
alle væsentlige beslutninger mv., og har haft næsten daglig kontakt med skolen.  

Referat godkendt: Århus, den 29.03.2011: 

Dorte Fristrup  

Rektor 

Peder Østergaard       Astrid Elbek       Ejgil Rahbek  

Formand

Torben Jensen       Trine Kristensen       Heidi Nissen (uden stemmeret) 

Stig Jeppesen       Alexander L Smedegaaard       Ebbe H. Bertelsen (uden 
stemmeret) 
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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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