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Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde onsdag d. 16. januar 2013 

 
1. Optagekapacitet 2013 og bygningskøb 

Formanden bød velkommen til den nye elevrepræsentant Abelone Rio-Hattesen 2p og konstaterede, at 
bestyrelsen var beslutningsdygtig. 
Formanden redegjorde derefter for, at Ministeriet for Børn og Undervisning (MBU) i forbindelse med 
skolens forventede køb af nuværende bygning plus yderligere en del af bygningskomplekset på Øster 
Voldgade 10 (”Delta-fløjen”) medio december konstaterede, at skolen med det nye areal (bl.a. i kraft af 
fællesområder) vil få beregnet en købspris på bygningerne baseret på et elevoptag på 14 spor.  
På bestyrelsesmødet 4. december 2012 fastsatte bestyrelsen optagekapaciteten i 2013 til 13 spor ”med 
mulighed for eventuel tilpasning på et senere tidspunkt, hvis situationen og/eller søgningen måtte kræve 
det.”. Med de nye oplysninger om fastsættelse af bygningernes pris (skolens betalingsevne) er situationen 
ændret, og der er opstået behov for en revurdering af skolens optagekapacitet.  
 
Rektor refererede fra de seneste møder med hhv. Københavns Universitet og MBU:  
På det seneste møde med Københavns Universitet blev tegningerne mhp. ejerlejlighedsopdelingen af 
bygningskomplekset endelig godkendt, hvilket blandt andet betyder, at det fastslås, at hovedindgangen 
for elever og ansatte på Gefion Gymnasiums er via forhallen fra Øster Voldgade 10. Efter planen skal 
undervisningslokalerne i Delta-fløjen stå klar ved skolestart, og den øverste etage skal være klar ultimo 
september 2013. 
Dernæst redegjorde rektor for, at MBU’s beregninger hviler på den forudsætning, at skolen i forbindelse 
med købet tildeles et milliontilskud fra kapacitetsudvidelsespuljen til ombygning af Delta-fløjen. Ved 
tilførsel af disse midler er det en betingelse, at skolen i relation til udvidelsen og det ekstra optag 
(udbygningen fra de oprindeligt 11 spor) ikke stilles bedre end andre sammenlignelige skoler (en 
marginalbetragtning). Gefion vil ved udvidelsen kommer til at eje en ganske stor mængde fællesarealer 
(ca. 2.500 kvadratmeter), hvorfor en købspris (betalingsevne) baseret på 14 spor er en nødvendig 
forudsætning for, at MBU kan sælge bygningerne til Gefion.  
KU vil have brugsret over adgangen til festsal og kantine, indtil de flytter ud af komplekset. 
Udflytningen er planlagt til 2016, men det skal nærmere aftales, hvordan og hvornår Gefion får adgang 
og/eller kompenseres, hvis udflytningen forsinkes. 
Indtil KU flytter ud, vil Gefion (via BYGST) få refunderet en del af lejen fra fællesarealerne, som KU 
har råderet over, i alt ca. 750.000kr om året. Dette tal er en indtægt ud over det, som er angivet i de 
budgetoplæg, som bestyrelsen havde fået rundsendt på forhånd. 
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Da Gefion, dels i forlængelse af visionsdebatten i 2011 og dels i argumentationen over for MBU, har 
arbejdet hårdt for at få flere fællesarealer, vil det i øvrigt kunne virke utroværdigt, hvis vi pludselig ikke 
ønsker at have adgang til disse arealer for at fastholde en kapacitet på 13 spor. 
 
Dernæst gjorde forretningsfører John Ranvild rede for de forudsætninger, der er indbygget i de 
budgetoplæg, som var rundsendt til bestyrelsen inden mødet. Hvis kapaciteten fastsættes til 14 spor 
allerede i 2013, vil MBU tildele Gefion et ’skyggetaksameter’, som skal kompensere for det manglende 
indtægtsgrundlag, indtil de 14 spor er fuldt indfaset. Derudover er der, som i det hidtidige budget, 
indbygget en rationalisering på lærerlønningerne i 2013, 2014 og 2015, men der er ikke taget højde for 
eventuelle (forventelige) besparelser på taksameterbevillingerne via finansloven. 
 
Pia Gjellerup efterlyste i den sammenhæng et ’sammenligningsbudget’ baseret på et uændret optag på 13 
spor (jf. bestyrelsens beslutning i december) og en købspris på 14 spor (medsendes med referatet). 
Bestyrelsen drøftede konsekvenserne af en fastholdelse af kapaciteten permanent på 13 spor, selv om 
købsprisen for bygningskomplekset er fastsat ud fra en forventning om 14 spor. Dette vil blandt andet 
betyde bortfald af ’skyggetaksameteret’, ligesom der vil være færre indtægter (udgifterne til lærerløn 
fraregnet) til at betale for det realkreditlån, som skolen alligevel skal optage. For at kunne afdrage på 
realkreditlånet skal der hvert år tilvejebringes et overskud på 1,5 millioner kr. på driften, og det kan blive 
svært med 13 spor, hvis der også skal være plads til investeringer i kvalitetsforbedringer. 
 
Jakob Hermann og Martin Wildenschild meddelte, at mange lærere efter deres opfattelse var bekymrede 
for om skolen bliver for stor, men har samtidig forståelse for den økonomiske virkelighed.  
Formanden svarede, at bestyrelsen har tillid til, at ledelsen løbende arbejder på at vedligeholde et godt 
arbejdsmiljø og en overskuelig organisationsstruktur for de ansatte, blandt andet via den 
fakultetstankegang, der blev indført ved skoleårets start. Bestyrelsen vil i øvrigt se positivt på initiativer, 
der er fremkommet i samarbejde mellem lærere og ledelse mhp. at udvikle samarbejdet og 
sammenhængskraften på skolen. 
 
Kim Christensen, Pia Gjellerup og formanden fremhævede, at det vil være rigtig godt for Gefion at få 
adgang til de ekstra arealer, at eje sine egne bygninger og desuden få en solid økonomi fremover. Købet 
af bygningerne og adgangen til de nye arealer vil ligge i umiddelbar forlængelse af de tanker, der blev 
gjort i forbindelse med Gefions start.  
Rektor bemærkede desuden, at vi med de nye lokaler godt kan have plads til 14 spor, og at der arbejdes 
på at holde flere arrangementer i rotunden, hvor hele skolen kan være samlet. 
 
Formanden konkluderede på baggrund af drøftelsen, at bestyrelsen kan tilslutte sig, at Gefion 
Gymnasiums kapacitet er 14 spor pr. 1. august 2013.  
Pia Gjellerup bad om, at bestyrelsen på næste ordinære møde præsenteres for et grundig samlet 
redegørelse for den økonomiske situation baseret på alle de beslutninger, der er truffet indtil nu, og de 
estimater for købspriser, lejeindtægter mv., der er i spil. 
 

Næste ordinære møde er 20. marts 2013 kl. 16:00 
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