Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmødet den 1. oktober 2021 på TEAMs
Til stede:
Henrik Christensen (HC), Vagn Sanggaard Jakobsen (VS), Berit Hvalsøe (BE), Ole Vive (OV), Camilla Schmidt
(CS), Carsten Hørbye (CY), Dorte Rønholt Hollænder (DH), Tonning Troels Klem Thomsen (TTH), Lene K.
Eilertsen (LE) og Brian Olesen (BO).
Afbud: Marianne Hoff Andersen (MA), Jesper Ulrich Jørgensen (JJ), Thomas Dragsdal (TD),
Referent: Brian Olesen (BO).
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 15. september 2021
Godkendt og fremsendes til elektronisk underskrift.
3. Orientering om håndtering af:
Aktindsigten og hvorledes denne er håndteret, herunder med inddragelse af advokat
Lene (LE) orienterede til kommentering:
-

-

Historisk redegørelse: Overgang til selveje 2007 blev der lavet vurderingsrapport med arbejdstilsyn.
Der var vedligeholdelsesefterslæb der indgik i beregning af købstilbud. Den oprindelige bestyrelse
besluttede at renoverer knyttet til modernisering. Bestyrelsen var klar over at der skulle renoveres
klimaskærm senere.
Baggrunden for renovering af klimaskærm knytter sig til:
o Opgaven for gymnasiet er at vedligeholde gymnasiet på økonomiske ansvarlig måde.
o Faglig analyse fra byggesagkyndige og data fra APV
o Beslutning ud fra de faglige anbefalinger i forhold til ovennævnte opgave.

Bestyrelsen tager orientering til efterretning og er enig i håndteringen.
Kommunikation i sociale medier på kritik af vinduesudskiftning
Lene (LE) orienterede til kommentering:
-

Håndtering af henvendelser har taget sit afsæt i faktuelt og analyserende svar på henvendelser som
har været følelsesladet og ideologisk begrundet.
Lene (LE) har sendt svar til henvendelse fra Signe Venneberg.
Henrik (HC) har som formand svaret i to Facebook grupper for Haslev borgere.
Har modtaget anmodning om aktindsigt efter offentlighedsloven der er behandlet. Det blev
besluttet at bede om bistand fra advokat. Aktindsigt fremsendt mandag d. 27/9. Aktindsigt er
modtaget. Advokaten vurderede at sagen er behandlet korrekt og lovformeligt.

Bestyrelsen tager orientering til efterretning og er enig i håndteringen.

Fremsendt opfordring til bestyrelsen og kommunalbestyrelsen
Henrik (HC) orienterede til kommentering:
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-

To borgere har henvendt sig til skolen og bedt om at revurdere beslutningen om at udskifte
vinduerne. Borgerne opfordrer til at revurdere beslutningen om at udskifte vinduerne og i stedet
renovere.
Har undersøgt den rent hypotetiske mulighed for at omgøre beslutning om at udskifte vinduerne
og renovere de gamle.
LE: Har talt med Lyngkilde, der svarer at det vil være meget dyrt.
TTH: Har talt med bestyrelsesforeningen om bestyrelsens kan blive holdt ansvarlig for ændring af
beslutning. Det her ikke været set tidligere.
BH: Sidder med oplevelse af at vi som bestyrelse har truffet den korrekte beslutning på et veloplyst
grundlag. Der ligger ikke noget til grund for at skulle ændre det.
CS: Stemmer op om beslutning.
HC: Lene og Tonning udarbejder udkast til svar, alle modtager fra mailgruppen får svaret.
VS: I har bestyrelsens opbakning til det svar der sendes. Vi behøver ikke at skulle ind over igen.
OV: God ide at skrive til Plan og Kulturudvalget. Det er ikke nogen vurdering at denne sag har nogen
politisk betydning.

Bestyrelsen tager orientering til efterretning og er enig i håndtering af henvendelse.

4. Eventuelt

Næste møder:
- onsdag den 15.december 2021 kl. 16.00-18.00 på MSG Haslev (efterfølgende julefrokost)
- onsdag den 16. marts 2022 kl. 16.00-18.00 på MSG Ringsted
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