
 

 

 
Dronninglund d. 21. maj 2015. 

 

Referat fra bestyrelsesmøde på Dronninglund Gymnasium 130515. 

 

Til stede: Asbjørn Hansen, Hans Jørgen Andersen,  Pernille Dalbjerg Sørensen, Anni 

Pedersen, Bendt Danielsen, Kirsten Tranekær, Asta Skaksen, Alexander Bertelsen (ny 

elevrådsformand), Marie-Louise Thomassen (ny elevrådsnæstformand), Lars Jørgensen og 

John Pristed 

 

Revisor Peter Nørrevang og Jens Østergaard deltog under punkt 3. 

Afbud fra/fraværende: Grete Runnom Kristensen, Dan Andersen, Jørgen Pedersen, Line 

Thomsen, Astrid Springborg, 

 

 

Referat i henhold til dagsorden.  

Referat i kursiv. 

 

Referent: John Pristed. 
 

 

Præsentation: Vi indledte mødet med en præsentationsrunde, da vi fra nu af har deltagelse af elevrådets 

nyvalgte formand og næstformand. 

 

1) Meddelelser 

- Klassedannelsen for de nye 1g’ere 

7 fulde 1.g klasser (28 + omgængere/udvekslingsstuderende ( 201 i alt)), 6 elever flyttes fra 

bio/idræt/mat studieretningen til studieretningen med idræt/samf/eng.  

 

- Orientering om fordelingsudvalgsarbejdet 

Katedralskolen ville først ikke følge indstillingen fra fordelingsudvalget (40 flyttes ud) – det vil de nu 

efter pres fra bl.a. regionspolitikerne og fordelingsudvalg. Der er tydelige signaler fra 

regionspolitikerne om, at fordelinger skal ske, hvor det er muligt for at tilgodese 

oplandsgymnasierne.  

 

- Fremtidsperspektiver for elevoptag (bilag 1) 

Det er ret pessimistisk læsning – på næste bestyrelsesmøde vil der komme en anden fremskrivning 

v/Pernille Sørensen, der har været inde på alle vore fødeskoler og fremskrevet elevtallene på de 

enkelte årgange, og vi skal frem til 2023 før der samlet set kommer en reel og mærkbar nedgang i 

selve elevgrundlaget. 

 

- Nyansættelser m.v. 



Vi har ansat tre nye lærere. Otto Pretzmann og Carl Jørgen Nielsen går på pension. Der var 160 

ansøgninger, og de tre ansatte lå alle øverst på ønskelisten. 

Resten af behovet søges dækket vha. årsvikarer. 

 

- Arbejdstidsaftalen for 15/16 på plads 

Ligner den vi indgik sidste år (43 ja 1 nej). 

 

- NT-situationen 

Der var lagt op til klare forringelser for vore elever. John Pristed har været i tæt dialog med 

ruteplanlæggerne hos NT. Fortsat uenighed førte til et møde på Dronninglund Gymnasium. På 

opfordring fra Bendt Danielsen inddrog John Pristed Jørn Kristensen (teknisk forvaltning 

Brønderslev Kommune) i mødet. Resultatet blev en bedring af NT’s udspil, men dog stadig en svag 

forringelse af de nuværende køreplaner. Det blev aftalt at vi til efteråret mødes med NT og 

Dronninglund Folkeskole med henblik på koordinering af ringetider for optimering af busdriften. 

 

- Status på byggeri 

Vi har været noget utilfredse med det rådgivende ingeniørfirma mht. opfølgning på de sidste 

mangler. De er nu sat under pres. I øvrigt er vi meget tilfredse med byggeriet og funktionaliteten 

som sådan. 

 

- Tre DG-elever har vundet guld ved den danske afdeling af EUSO-konkurrencen (blandt 52 hold 

vandt to hold guld ved finalen). Det førte dem til EM i Østrig, hvor de vandt bronze – det var en stor 

oplevelse. 

 

 

2) Økonomi 

- Forbrugsrapport pr. 30. april 2015 – (bilag 2) 

 

- Bemærkninger til forbrugsrapport (bilag 3) 

Har forestillingen i år kostet 60.000? Ja det har den lige som de foregående år. 

Kan vi sætte billetprisen op? Måske skal den sættes op til næste år. Det vil Lars Jørgensen se på. 

Linje R250 – efteruddannelser:  hvorfor er så få midler brugt? Det skyldes alene at aktiviteterne er 

skævt fordelt på året. 

 

3) Model til risikoanalyse 

-     Revisor Peter Nørregaard og Jens Østergaard deltager under dette punkt og præsenterer model til       

      risikoanalyse. 

      Der vil fortsat blive arbejdet på en justering/optimering af modellen. Forskellige forslag blev drøftet,     

     herunder variationen i antal hold, at indlægge et ”break-even” (det økonomiske balancepunkt) m.m. 

 

4) Nyt fra ER og medarbejdere 

- Aften fredagscafe: elevrådet stod for caféen og der var god tilslutning med ca. 200 gæster. Der var 

god cafestemning med live-band og præsentation af elevmusik fra musiklærerne. 

 

6) Nyt fra skolen 

- Elevændringer siden bestyrelsesmødet i marts:  

o 1g: én udmeldt (til Handelsgym. Aalborg) 

 

7) Møder resten af 2015:  

17/9, 17/11 og 16/12, igen kl. 16.00 

 

8) Evt.  



 


