
 

 

Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde på Dronninglund Gymnasium 021014. 

 

Til stede: Kirsten Tranekær, Asbjørn Hansen, Hans Jørgen Andersen, Grete Runnum 

Kristensen, Pernille Dalbjerg Sørensen, Astrid Springborg, Line Thomsen, Anni Pedersen, 

Asta Skaksen, Bendt Danielsen, Jørgen Pedersen, Lars Jørgensen og John Pristed 

 

 

Afbud fra/fraværende: Dan Andersen, 

Grundet sygdom afløses Preben Kjeldsen af Jørgen Pedersen (skoleleder Aså og Agersted 

skoler) 

 

Referat i henhold til dagsorden.  

Referat i kursiv. 

 

Referent: John Pristed. 

Lars Jørgens bød Jørgen Pedersen velkommen, og takkede for den hurtige tiltrædelse, som 

stemmeberettiget afløser for Preben Kjeldsen under dennes sygemelding. 

  

Dagsorden: 

 

1. Uglebo (bilag 4 + 5 + 6, tidligere fremsendt) 

På baggrund af tidligere drøftelser og afstemning blandt lærerne, og høring af elevrådet, 

om et evt. køb af Uglebo, gav bestyrelsen på december-mødet 2013 bestyrelsesformand 

og rektor mandat til at forhandle om og evt. købe Uglebo. 

Da der pr. maj 2014 er kommet ny bestyrelse på DG, blev det besluttet på maj-mødet 

2014, at Uglebo's anvendelsesmuligheder blev nærmere konkretiseret og præsenteret for 

den nye bestyrelse inden den endelige stillingtagen til, om den pris, vi har forhandlet os 

frem til, er den rigtige (se evt. de to klip fra dagsorden samt referat fra de to 

bestyrelsesmøder - bilag 4). 

Der er yderligere to bilag til dagsordenpunktet: dels et papir (bilag 5) fra en gruppe 

lærere, der anbefaler et køb, dels et papir (bilag 6) fra en gruppe lærere, der anbefaler 

ikke at købe Uglebo. Begge bilag vil kort blive gennemgået på bestyrelsesmødet. 

Indstilling: 

Ledelsens indstilling til bestyrelsen er uændret, at det foreslås at købe Uglebo til kr. 

350.000. 

 

Lars Jørgensen indledte med at præsentere Uglebo i form af billeder og beskrivelse af 

de faktiske forhold. 

Bestyrelsen havde en endog meget konstruktiv og nuanceret meningsudveksling om 

fordele og ulemper, styrker og svagheder ved et eventuelt køb af Uglebo. De forventede 

økonomiske byrder og konsekvenser blev også drøftet grundigt. Under drøftelserne gav 

alle de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer deres begrundede holdning til kende. 



Efterfølgende var der en åben afstemning, der gav følgende resultat: 6 stemte for, 1 

imod, 2 undlod at stemme og en stemmeberettiget var ikke til stede.  

Vedtægterne vedrørende køb af fast ejendom kræver, at 2/3 af bestyrelsens 10 

stemmeberettigede medlemmer stemmer for et køb. Det betyder, at der i vores bestyrelse 

reelt skal være 7 stemmer for et køb, hvorfor forslaget om køb af Uglebo er faldet. 

Lars Jørgensen underretter spejderne snarest. 

 
2. Evt. 

Visionsdag – mad fra Møllehuset Aså. Asbjørn Hansen og Lars Jørgensen mødes og 

planlægger dagens program. På skolen er nedsat en arbejdsgruppe, der planlægger et 

forløb ud fra KIE-modellen, som vi netop forsøger, at implementere på gymnasiet. 

 

 

Således opfattet 

John Pristed 


