
Referat af bestyrelsesmødet d. 27/4-2009 

1. Referat af mødet den 25. Marts 2009 underskrives. 

2. Oplæg ved direktør Peter Enevold, TietgenSkolen, om økonomien i driften af HHX- og HG-

uddannelsen på TietgenSkolens afdeling i Nyborg, Nyborg-Kerteminde Handelsskole. 

Peter Enevol d orienterede om Nyborg-Kerteminde Handelsskoles økonomiske på grundlag af budgettal for 

kalenderåret 2009. Han uddelte tillige et bilag med de nævnte budgettal. 

Han fortalte, at TietgenSkolen har spændt et ”mentalt sikkerhedsnet” ud under de ansatte på 

handelsskolen i Nyborg. Hvis nogen ikke måtte ønske at følge med over på Nyborg Gymnasium, eller hvis 

der ikke er plads til dem her, vil de kunne være sikker på en ansættelse i Odense på Tietgenskolen. 

Peter Enevold vurderede at søgningen i august 2009 er udtryk for, Nyborg-Kerteminde Handelsskole 

søgningsmæssigt har fundet sit naturlige leje, hvilket er bedre end i de foregående år. 

Han sagde som konklusion på sin orientering, at der er to afgørende årsager til TietgenSkolens henvendelse 

til Nyborg Gymnasium om fusion 

- Et for lille undervisningsmiljø 

- En dårlig økonomi primært begrundet i den store bygningsmasse 

3. Bestyrelsen drøfter med udgangspunkt i Peter Enevolds oplæg det videre forløb vedr. en 

henvendelse fra de to skoler til undervisningsministeren. 

Den efterfølgende drøftelse viste en enig positiv vurdering af perspektivet: At Nyborg Gymnasium ved en 

fusion efter loven om virksomhedsoverdragelse overtager de merkantile uddannelser på Nyborg-

Kerteminde Handelsskole. 

Kurt Klaudi Klausen (KKK) konkluderede på den overordnede drøftelse som følger: 

- Hensynet til lokalsamfundet vejer tungt 

- En større institution vil i sig selv være et trækplaster ansøgningsmæssigt og vil kunne øge 

søgningen til Nyborg Gymnasium 

- Der vil være en positiv synergieffekt på lærersiden ved en fusion 

- En fusion vil muliggøre en højere grad af erhvervsorientering på nogle studieretninger og 

fagpakker på stx og hf. 

Det tidsmæssige perspektiv for en fusion, som bestyrelsen ser det, er som følger: 

1.  En henvendelse til ministeren, der skal afdække, om ministeren vil arbejde 

med på fusionsmuligheden.  Henvendelsen skal inddrage problematikken 

omkring betingelserne for bygningsovertagelsen pr. 1. Januar 2010, spørgsmå-

let om grundtilskuddet, samt de generelle økonomiske vilkår ved en fusion. 

2.  En ansøgning om en forhåndsgodkendelse. 



3.  En formel fusion pr. 1. Januar 2010. 

4.  En bygningsmæssig tilpasning af Nyborg Gymnasium, der indebærer, at alle 

uddannelser er under samme tag fra 1. august 2010. 

Det blev aftalt, at Hanne Josephsen (HJ) laver et forslag til brev til ministeren. HJ sender brevet rundt 

elektronisk til bestyrelsen til kommentering, hvorefter brevet sendes til TiegenSkolen mhp. på udformning  

af udkastet til  en fælles henvendelse. 

 

KKK konkluderede i forlængelse af den mere detaljerede drøftelse om fusionen som følger: 

- Et bygningsmæssigt fællesskab på et udbygget Nyborg Gymnasium er en afgørende 

forudsætning for en fusion. 

- Det er tillige en afgørende forudsætning, at en fusion ikke indebærer en økonomisk 

belastning af Nyborg Gymnasium. 

- Det skal undersøges, om grundtilskuddet følger varigt med over i en fusion. 

- Vi skal have konkrete regnskaber for Nyborg-Kerteminde Handelsskole som grundlag for 

en egentlig vurdering af handelsskolens økonomi. 

Nyborg Gymnasiums øvrige bygningsmæssige problemer (kapacitetsmæssige, udvendig vedligeholdelse, 

indvendig standard – herunder de små undervisningslokaler og de utidssvarende naturvidenskabelige 

lokaler) skal medtænkes i de generelle overtagelsesvilkår for bygningerne pr. 1. januar 2010. 
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