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Referat af ekstraordinært møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse mandag d. 21. 
maj 2012 kl. 16:00 – 16:45 
 
Til stede:  
Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen (formand) 
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 Sofie Svovlgaard Berglykke (elevrepræsentant) 
Sekretær: Rektor Birgitte Vedersø 
Protokolfører: Vicerektor Jakob Stubgaard 
Inviteret: Forretningsfører John Ranvild 
 
Afbud fra:  
Direktør i Danske Regioner Gitte Bengtsson (næstformand) 
Forskningspolitisk chef i Dansk Industri Charlotte Rønhof 
Skoleleder Axel Bech 
 

1. Udvidelse af Gefion Gymnasium med bygning 7 i komplekset ØV10 
Idet formanden konstaterede at bestyrelsen var beslutningsdygtig, indledtes med en redegørelse for 
sagsforløbet: 
På bestyrelsens ekstraordinære bestyrelsesmøde i februar og efterfølgende på bestyrelsesmødet 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 
bibliotek 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 mil. kr. Efterfølgende har det vist sig, at hverken 
bygningsejer, MBU eller KU vil påtage sig denne udgift. De penge, der pt. er til rådighed i MBU’s 
kapacitetsudvidelsesfond, må ikke anvendes til lejede bygninger. 
Ønsket er derfor nu i stedet for at igangsætte en proces, der i sidste ende skal munde ud i et køb af 
bygning 5 og bygning 7. Dette skal ske i en ejerlejlighedskonstruktion, hvor Gefion vil komme til at eje 
en del af Øster Voldgade 10 komplekset (bygning 5 og 7). I første omgang indgås en lejekontrakt af 
bygning 7 (’indtil bygningen kan overtages’). Det vil give skolen en række fordele på lang sigt. Dels via 
selvejet, men også via muligheden for at præge udviklingen i hele Øster Voldgade 10 komplekset. 
Her og nu stiller det imidlertid skolen over for nogle udfordringer: Skolen skal investere i flugtveje og 
ombygning af bygning 7 uden at have en garanti for at kunne overtage bygningen senere hen, og det 
bliver en udfordring at skaffe lokaler til undervisning af de 13 spor i det kommende semester.  
Skolen har positivt tilsagn fra MBU om, at de vil arbejde på et bygningskøb via betalingsevnemodellen, 
(modtaget pr. mail efter bestyrelsesmødet) samt at skolen kan få dækket udgifter til projektering, hvis 
selvejet ikke kan realiseres. Københavns Universitet har ligeledes lovet, at skolen kan leje lokaler, indtil vi 
kan flytte ind i bygning 7, enten i Øster Voldgade 10 eller i nærliggende lokaler. 
Formanden afsluttede med at konstatere, at skolens likviditet godt kan holde til at lægge pengene ud til 
etablering og finansiering af flugtveje i bygning 7, og at der er mange instanser, der arbejder for skolens 
interesser. Derfor indstilles til bestyrelsen, at der bakkes op om, at formanden og rektor kan sætte 
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arbejdet i bygning 7 i gang i den forventning, at skolen får mulighed for at købe bygningen (sammen 
med skolens eksisterende bygning) inden for den nærmeste fremtid. 
 
Rektor supplerede formanden ved at nævne, at hun dd. har været i kontakt med repræsentanter fra 
Bygningsstyrelsen (BYGST), og at de forventer at udstykningen til ejerlejligheder vil kunne gå hurtigere 
end først forventet. 
 
Forretningsfører, John Ranvild, gennemgik desuden skolens likviditetsbudget. Det hviler på 
forudsætningerne om, at statstilskuddet er forudbetalt og at arkitektens (rummelige) budget holder. 
Budgettet viser, at skolens likviditet godt kan klare etablering af flugtveje og ombygning i bygning 7. 
 
De øvrige bestyrelsesmedlemmer tilkendegav, at de støtter formandens og rektors indstilling med den 
tilføjelse, at skolen skal udarbejde en skrivelse til MBU, hvor vi orienterer ministeriet om bestyrelsens 
beslutning, og på hvilke forudsætninger beslutningen er truffet jf. ovenfor. 
Pia Gjellerup supplerede med at sige, at det langsigtet er den rigtige beslutning, og at et tilsagn fra MBU 
er meget flot. Hun opfordrede til, at vi holder fast i den løbende kontakt til ministeriet for at sikre 
fremdrift i processen. Skolen vil desuden have velvilje i det politiske system, da skolen hjælper med at 
løse et konkret kapacitetsproblem. 
Jakob Hermann spurgte til det personlige ansvar hos bestyrelsesmedlemmerne. Formanden svarede, at 
det drøftes på mødet i juni, om der skal tegnes en bestyrelsesansvarsforsikring. 
Mikkel Celinder fremhævede, at skolen ikke bør være større, og formanden tilkendegav, at der er truffet 
en beslutning om 13 spor, og at formålet med at leje/købe bygning 7 er at skaffe mere plads til de 13 
spor og ikke til flere. 
Jens Refslund Poulsen spurgte til KU’s interesse i at sælge, og rektor svarede, at KU er særdeles 
interesseret i et salg. 
Formanden nævnte endvidere, at han havde været i kontakt med Gitte Bengtsson, som havde udtrykt 
sin støtte til at igangsætte etableringen af flugtveje mv. på baggrund af en mundtlig redegørelse fra 
formanden. 
Charlotte Rønhof har endvidere pr. mail tilkendegivet, at hun gerne vil følge formandens indstilling, hvis 
den øvrige bestyrelse også bakker op. 
 
På baggrund af ovenstående konkluderede formanden, at formanden og rektor kan sætte arbejdet i 
bygning 7 i gang i den forventning at skolen får mulighed for at købe bygningen (sammen med skolens 
eksisterende bygning) inden for den nærmeste fremtid. Der udarbejdes samtidig en skrivelse til MBU, 
hvor ministeriet orienteres om bestyrelsens beslutning og på hvilke forudsætninger beslutningen er 
truffet. 
 

2. Evt. 
a) Nyt bestyrelsesmedlem fra elevrådet, Sofie Svovlgaard Berglykke blev præsenteret. Mikkel Celinder 

vil fremover være den elev, der har stemmeret. 
b) Rektor gjorde kort rede for status på fordelingsprocessen af ansøgere til de københavnske gymnasier 

til kommende 1.g 
Referent: Jakob Stubgaard 
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