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Referat af ekstraordinært møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse mandag d. 20. 
februar 2012 
 
Til stede: 
Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen (formand) 
Politisk chef i DJØF Pia Gjellerup 
Formand for Nørrebro Lokaludvalg Kim Christensen 
Forskningspolitisk chef i Dansk Industri Charlotte Rønhof 
Lektor Jakob Hermann (medarbejderrepræsentant) 
Lektor Jens Refslund Poulsen (medarbejderrepræsentant) 
Rektor Birgitte Vedersø (sekretær) 
Elevrepræsentant Mikkel Celinder 
Uddannelsesleder Hanne Hansen (protokolfører) 
 
Fravær med afbud: 
Direktør i Danske regioner Gitte Bengtsson (næstformand) 
Skoleleder Axel Bech 
 
Fravær uden afbud: 
Elevrepræsentant Jonas Kjær Ingstrup 
 
 
Kort redegørelse for mødet d. 14/2 ved rektor 
Rektor Birgitte Vedersø redegjorde for indholdet af mødet d. 14/2-12 med repræsentanter for KU, 
Bygningsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning og fremhævede det meget konstruktive i at 
have samlet parterne til ét møde. Konklusionen på mødet blev, at Gefion har mulighed for at overtage 
dele af bygning 7 med mulighed for at indrette 6 klasselokaler, gruppearbejdsrum samt fælleslokale. Det 
blev på mødet d.14/2 anført, at fremlejen for de anvendelige lokaler bliver 3 mio.kr. årligt. Det er en 
leje, som ligger langt over, hvad Gefions ordinære bygningstaksameter giver mulighed for at betale, og 
Gefion kan derfor kun indgå kontrakten, hvis der findes en løsning på misforholdet mellem 
taksameterindtægten og lejeudgiften. (Jf. i øvrigt notat vedr. møde d. 14. februar 2012 vedr. Gefions 
Gymnasiums eventuelle udvidelse af lejemål på Øster Voldgade 10). 
 
 
Drøftelse af det udvidede lejemåls økonomiske konsekvenser 
De foreløbige beregninger blev gennemgået. De viser negative resultater ind til den fulde indfasning er 
gennemført i skoleåret 14/15. Beregningerne anvendes som rettesnor for, hvor stor en leje Gefion vil 
være i stand til at betale og dermed for, hvilken kompensation det er nødvendigt at arbejde for at få. 
Rektor tager kontakt til MBU vedr. finansiering. 
 
 
Stillingtagen til udvidelse af Gefions kapacitet til 13 spor/39 klasser 
Bestyrelsen besluttede, at Birgitte Vedersø på fordelingsudvalgsmødet senere på dagen d. 20. februar 
skal meddele, at Gefions kapacitet pr. 1.august 2012 er 13 1g-klasser, og at rektor skal arbejde videre 
med udkast til lejekontrakt for dele af bygning 7. 



www.gefion-gym.dk 
 

På bestyrelsesmødet d. 22/3 skal der foreligge mere præcise oplysninger om de økonomiske 
konsekvenser af kapacitetsudvidelsen både på kort og langt sigt, og på dette grundlag træffer 
bestyrelsen endelig beslutning om indgåelse af fremlejekontrakt. 
 
 
Evt. 
Birgitte Vedersø orienterede om at Jakob Stubgaard er ansat som vicerektor pr. 1/3. Jakob Stubgaard 
deltager i næste bestyrelsesmøde d. 22/3. 
Elevrepræsentanten orienterer elevrådsbestyrelsen om, at der arbejdes på at udvide gymnasiet til 13 
spor. 
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