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Til Gefion Gymnasiums bestyrelse: 
Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen (formand) 
Direktør i Danske Regioner Gitte Bengtsson (næstformand) 
Forskningspolitisk chef i Dansk Industri Charlotte Rønhof 
Skoleleder Axel Bech 
Chefkonsulent i DJØF Pia Gjellerup 
Formand for Nørrebro Lokaludvalg Kim Christensen 
Lektor Jakob Hermann (medarbejderrepræsentant) 
Lektor Jens Refslund Poulsen (medarbejderrepræsentant) 
Gymnasieelev Mikkel Celinder (elevrepræsentant) 
Gymnasieelev Jonas Kjær Ingstrup (elevrepræsentant) 
 
Sekretær: Rektor Birgitte Vedersø 
Protokolfører: Vicerektor Jakob Stubgaard 
 
Afbud fra: Charlotte Rønhof 
 
NB: Bestyrelsesformanden beder om, at bestyrelsesmedlemmer, der er forhindrede, skriftligt og/eller telefonisk 
tilkendegiver deres stillingtagen til udvidelsessagen til skolen eller til bestyrelsesformanden selv. 
 
 

København, 15. maj 2012 
 
 
Indkaldelse til ekstraordinært møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse mandag d. 
21. maj 2012 kl. 16:00 – 17:00 i mødelokalet 1-16 
 
Dagsorden: 
 

1. Udvidelse af Gefion Gymnasium med bygning 7 i komplekset ØV10 
På bestyrelsens ekstraordinære bestyrelsesmøde i februar og efterfølgende på mødet i marts er det 
besluttet at udvide Gefions kapacitet til 13 spor og at fremleje bygning 7 hos Københavns Universitet. I 
denne proces er der stødt den forhindring til, at Københavns Kommune kræver etablering af yderligere 
flugtveje for at godkende bygning 7 til undervisning, da den hidtil har været godkendt til 
biblioteksfunktion med en lavere personbelastning. Dette krav blev ikke forudset af Bygningsstyrelsen, 
da lejemålet blev aftalt mellem Bygningsstyrelsen som ejer, KU som lejer og Gefion som fremlejer, men 
er først dukket op, da Gefion via rådgivende arkitekt indledte et (pligtigt) myndighedsprojekt hos 
kommunen i anledning af ombygningen. Arkitekten anslår prisen for flugtvejsetableringen til ca. 6 mill. 
Efterfølgende har det vist sig, at hverken bygningsejer, MBU eller KU vil påtage sig denne udgift. 
Vedhæftede notat (bilag 1) redegør yderligere for sagsforløbet, og likviditetsbudgettet (bilag 2a og 2b) 
viser, hvordan skolens likviditet belastes, hvis vi vælger at betale for flugtvejsetableringen selv. Bilag 3 er 
et notat vedr. afskrivningsmulighederne på en investering som flugtvejsetableringen. 
 
Indstilling: 
Bestyrelsesformanden og rektor indstiller, at bestyrelsen beslutter etablering og finasiering af flugtvej i 
bygning 7 med det samme i forventning om, at skolen får mulighed for at købe bygningen (sammen med 
skolens eksisterende bygning) inden for den nærmeste fremtid. 
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Bilag: 
Bilag 1: Notat status og scenarier vedr. bygning 7 med indstilling 
Bilag 2a: Læsevejledning til likviditetsbudget maj-december 2012 
Bilag 2b: Likviditetsbudget maj-december 2012 
Bilag 3: Notat om afskrivning af flugtvejsetablering (eftersendes) 
 
 

2. Evt. 
 
 
 

På vegne af bestyrelsesformand Hans Peter Jensen – og med venlig hilsen 
 

 
 
Birgitte Vedersø 
 


