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Til bestyrelsen  

 

 

 

Aarhus, 4. juni 2013  

 

 

 

 

Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde 

 

torsdag den 13. juni kl. 9.30 – 12.30 inkl. frokost 

lokale 306 

 

med følgende dagsorden: 

 

1. Underskrivelse af referat fra den 18. marts 2013 

 

Beslutningspunkter: 

 

2. Udvælgelse af projekter til nybyggeri 

 Til dette punkt er bygningsudvalget inviteret. 

 

 Entreprenørerne har fået byggeprogrammet tilsendt d. 29.4, og de indsender deres bud til arki-

 tekten før bestyrelsesmødet. Vi får fra arkitekten budene lige op til mødet. De bliver gennemgået 

 på mødet af arkitekten, og der bliver på forhånd lavet en vurdering på grundlag af kriterier som 

 kvalitet, prisbillighed og funktionalitet.  

 Efter gennemgangen vil bestyrelse plus bygningsudvalg finde en vinder af projektet. 

 

3. Bestyrelsens sammensætning 

 Det indstilles, at regionen ikke skal være repræsenteret fremover 

 

4. Låntagning (bilag) 

 Skal der være 10 eller 20 års rentesikring på vores nye lån? 

 - omlægning af Nordea Prioritet til almindelig lån? 

 - det samlede nye lån bliver så 15 mio. kr.  

 

Drøftelsespunkter: 

 

5. Økonomiske nøgletal og balance (bilag)  

Der er ingen overraskelser – derfor ingen skriftlige forklaringer. 

Til dette punkt er Ahmet Mizrak inviteret. 

 

6. Forslag om navn på vandtårnet (bilag) 

Mange ved ikke at vandtårnet tilhører os. Vi foreslår at bruge tårnet som blikfang for skolen. 

 



 

Side 2 af 2 

 

 

Orienteringspunkter 

 

7. Personalesituationen 

Der gives en mundtlig orientering 

 

8. Ansøgertal til hf og stx 

Der orienteres om de dagsaktuelle tal 

 

9. Beretninger 2012/13 (bilag) 

� Bestyrelsens beretning  

� Pædagogisk udvalg 

� Fagligt udvalg 

� Informationsudvalget 

� Aktivitetsudvalget 

 

 

10. Elevtrivselsundersøgelsen 2013 (bilag). Orientering v. Erik Storm. 

 

11. Medlem af Skejby Erhvervsforening. Vi har meldt skolen ind. 

 

12. Eventuelt 

 

Næste møde: man d. 16/9, kl. 15.00 – 17.30. 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Mette Ebbesen / Hans Chr. Risgaard 

Formand   rektor 
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Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde 

 

torsdag den 13. juni kl. 9.30 – 12.30 inkl. frokost 

lokale 306 

 

med følgende dagsorden: 

 

1. Underskrivelse af referat fra den 18. marts 2013 

 

Beslutningspunkter: 

 

2. Udvælgelse af projekter til nybyggeri 

 Til dette punkt er bygningsudvalget inviteret. 

 

 Entreprenørerne har fået byggeprogrammet tilsendt d. 29.4, og de indsender deres bud til arki-

 tekten før bestyrelsesmødet. Vi får fra arkitekten budene lige op til mødet. De bliver gennemgået 

 på mødet af arkitekten, og der bliver på forhånd lavet en vurdering på grundlag af kriterier som 

 kvalitet, prisbillighed og funktionalitet.  

 Efter gennemgangen vil bestyrelse plus bygningsudvalg finde en vinder af projektet. 

 

3. Bestyrelsens sammensætning 

 Det indstilles, at regionen ikke skal være repræsenteret fremover 

 

4. Låntagning (bilag) 

 Skal der være 10 eller 20 års rentesikring på vores nye lån? 

 - omlægning af Nordea Prioritet til almindelig lån? 

 - det samlede nye lån bliver så 15 mio. kr.  

 

Drøftelsespunkter: 

 

5. Økonomiske nøgletal og balance (bilag)  

Der er ingen overraskelser – derfor ingen skriftlige forklaringer. 

Til dette punkt er Ahmet Mizrak inviteret. 

 

6. Forslag om navn på vandtårnet (bilag) 

Mange ved ikke at vandtårnet tilhører os. Vi foreslår at bruge tårnet som blikfang for skolen. 
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