
Referat af bestyrelsesseminaret d. 9. – 10. maj 2011 

1. Den nuværende officielle strategi 

Bestyrelsen drøftede HJ’s tilrettede strategipapir. Det lægges på skolens hjemmeside, indtil en ny strategi 

er på plads. 

2. Drøftelse af ny strategi for Nyborg Gymnasium 

Drøftelsen resulterede i et procespapir i form af en powerpoint, der lægges til grund for det videre arbejde 

på en udviklingsdag for personalet i september 2011 og i den videre drøftelse i bestyrelsen ultimo 2011 

med henblik på færdiggørelse af en ny strategi. 

3. Dispositioner i forlængelse af følgende: 

- Overskuddet på 2010-regnskabet 

- NG kan søge om 3.3 mio kr i tilskud fra puljen til renovering af naturfagslokaler 

- Nyborg Kommune har tilbagebetalt dækningsafgift for 2010 samt renter i indbetalingsperioden. Nyborg 

kommune har desuden bevilget fritagelse for ejendomsskat fra 01.01.2011. 

På bestyrelsesmødet d. 22. marts 2011 behandlede bestyrelsen punktet med denne konklusion: 

”Bestyrelsen besluttede, at der ikke skal disponeres over det opståede råderum her og nu, bortset fra at 

skolen tilbagekøber observatoriet til sciencebygningen. 

KKK konkluderede desuden på drøftelsen under punktet, at problematikken tages op på bestyrelses -

seminaret i maj måned. Ledelsen beregner til seminaret, hvad det vil koste ikke at udbetale lærernes 

overtimer men i stedet lade dem gå til afspadsering”. 

På bestyrelsesseminaret d. 9.-10. maj 2011 fortsatte bestyrelsen drøftelsen. Bestyrelsen tilsluttede sig 

ledelsens indstilling fra bestyrelsesmødet d. 22. marts 2011, dog således at det ekstraordinære afdrag på 5 

mio. kr på det fastforrentede lån på 25 mio. kr udsættes til foråret 2012, når udgiften til en eventuel 

udvidelse af kostskolen vil være kendt og dermed behovet for, om der bruges af de 5 mio. til dette formål. I 

forlængelse heraf benyttes det resterende beløb til afdrag på det fastforrentede lån.   

Under punktet diskuterede bestyrelsen spørgsmålet om læreres adgang til afspadsering af overtimer. KKK 

konkluderede på drøftelsen, at det er en ledelsesopgave at holde øje med særligt belastede lærere, og hvis 

det skønnes nødvendigt, så at tage det hensyn eventuelt at benytte afspadsering af overtimer som et 

afhjælpende tiltag. 
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