Bestyrelsesmøde mandag d. 13/9-2021. kl 17.00 (virtuelt eller i lokale 20).
Kære Alle
Mange tak for det fremsendte materiale til det ekstraordinære bestyrelsesmøde på mandag.
Det er det samlede overblik som bestyrelsen bad om at få og jeg mener det er et meget grundigt stykke
forarbejde ledelsen har leveret til os – godt arbejde.
Det er virkelig en positiv situation vi står i netop nu, vi vokser – og nu skal vi skabe endnu bedre
forudsætninger for at ungdomsuddannelserne kan blomstre til stor gavn for de unge og for lokalsamfundet.
Jeg får lyst til at sige tak til ledelsen for at have styret os så sikkert gennem de hårde år – vi skal lige huske
på at der ikke et eneste år har været et underskud – det er godt gået. De hårde år er her for så vidt stadig,
med de små årgange – men så meget desto mere positivt at vi kan vækste på andre områder og fortsat
levere stor kvalitet i vores uddannelser.
Formandskabet mener i tråd med ledelsen at vi skal udvide kostafdelingen og forfølge den vækst vi har – til
gavn for GG – og i høj grad også til gavn for det lokalsamfund som vi skal gøre hvad vi kan for at understøtte
bedst muligt.
Jeg vil gerne at vi følge en simpel dagsorden på mandag
Dagsorden for mødet
Gennemgang af det fremsendte overblik v/Helene
Drøftelse og spørgsmål
Beslutning
Evt
Har I ved jeres gennemlæsning af det netop fremsendte materiale fundet spørgsmål i gerne vil have
besvaret på mødet vil jeg meget gerne have disse spørgsmål fremsendt på forhånd i løbet af mandagen –
da vi dermed kan sikre at alle spørgsmål bliver bedst muligt besvarede og vi kan sikre at drøftelserne bliver
taget i enten temaer, eller en logisk rækkefølge.
Vi ses på mandag

Med venlig hilsen//Kind regards
Christina Busk

Referat
Ad. Gennemgang og drøftelser.
Rektor gennemgik kort det fremsendte materiale. Der er stor fremgang i ansøgningen til IBuddannelsen i Grenaa - det viser vores søgning i Open Apply. UVM indførte Investeringsrammer i
2018. Fristen for indsendelse af investeringsrammer er overskredet, men vi har fået lov til at ændre
beløbet. Der er imidlertid ingen garanti for, at vi får det bevilget af UVM. Omvendt er det også
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vigtigt, at de indmeldte investeringsramme overholdes. Hvis kostværelserne skal bygges på
kostskolegrunden, er der også problemer med overholdelse af byggeprocenten. Byggetilladelse til
en pavillonløsning kan gives meget hurtigt. Der er aftalt nyt møde med kommunen d. 21/9-2021.
For en kortere periode er det også en mulighed, at der kan lejes værelser på Kystvejens Hotel, hvis
det ikke er muligt på Campus.
Nykredit udtrykker betænkeligheder ved at låne penge til projekterne og vil gerne have, at UVM
siger god for byggeriet. Nykredit vil vurdere bygningerne på ny.

Ad. Beslutning
Der er var enighed om, at tage byggeriet i to tempi således at fællesarealerne udvides i 2022 og de
36 sengepladser først bliver i 2023. Udvidelsen af fællesarealerne har meget høj prioritet, da
kosteleverne ikke kan være i spisesalen på én gang. Ved at udskyde kostværelserne ét år, giver det
også mulighed for at tænke sig om en ekstra gang, og det bliver også lettere at få
investeringsrammerne godkendt i UVM. Samtidig bliver der også tid til at få afklaret
byggeprocenten med kommunen.

Evt.
Rektor orienterede om regionens kommende kapacitetsfastsættelse. Der foreslås indmeldt
følgende kapacitet for skoleåret 2022/23:
•
•
•

STX: 4 klasser
HF:
3 klasser
Pre-IB: 3 klasser

Der er skoler, der indmelder meget høje klassetal. Der er faktisk en lille fremgang i elevgrundlaget
til næste år. HF svinger mellem 2 eller 3 klasser. Generelt er der også mange elever i 10. klasse i år.
Der var fuld opbakning fra bestyrelsen til kapacitetsforslaget.
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