Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole
Tinghusgade 20 – Grindsted

Bestyrelsesmøde, Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole
Mandag den 17. januar 2022
Til stede: Martin Finderup Andersen, Signe Gram Andersen, Kent Christensen (næstformand), Henrik
Baagøe Fredeløkke (vikar for Henny Fiskbæk Jensen), Mette Risager Hansen, Morten Hygum, Tobias Elbæk
Jakobsen, Oda Jensen, Ib Kristensen, Sebastian Collao Kyster, Hans Peder Kromann Larsen, Søren Rahbek,
Pia Ravnkilde, Anders Peter Vester Sørensen, Mette Tolstrup, Søren Vinther, Lars Wiebe (formand), Niels
Aamann
Afbud: Henny Fiskbæk Jensen, Klara Damgård Kristensen, Finn Lauridsen, Stephanie Storbank
Derudover deltog Gitte Vest Barkholt (rektor, GB), Gert Bergstein (sekretær) og Jesper Dahlmann (direktør,
JD)

Referat
1. Velkomst, herunder præsentation
Lars Wiebe bød velkommen, og indledte en præsentationsrunde.
2. Status på fusionsimplementeringen
GB redegjorde for det arbejde, der er gået i gang efter fusionsgodkendelsen og nogle af de kommende
opgaver i den nærmeste fremtid.
JD redegjorde for processen for udpegning af den kommende midlertidige bestyrelse, der skal virke
frem til 1. maj 2022, hvor den kommende bestyrelse for de næste fire år træder til.
3. Udpegning af bestyrelse i henhold til vedtægten frem til udløb af indeværende funktionsperiode (se
vedhæftet bilag)
GB gennemgik de forskellige udpegningsberettigede grupper, der skal udpege medlemmer til den
midlertidige bestyrelse.
Kommunalbestyrelsen i Billund Kommune har allerede udpeget Ib Kristensen til den midlertidige
bestyrelse og Stephanie Storbank til den kommende bestyrelse fra 1. maj 2022.
Fra de videregående uddannelser i Region Syddanmark ønskes Lars Wiebe udpeget til den midlertidige
bestyrelse.
De udpegningsberettige vil nu blive bedt om at udpege medlemmer til den midlertidige bestyrelse.

4. Eventuelt
JD orienterede om sin rolle, frem til han går på pension.
Hans Peder Kromann Larsen takkede for sin tid i bestyrelsen.
GB: Pt. er der planlagt et bestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2022.
Morten Hygum: Hvordan forholder det sig med salg af et stykke af grunden til den kommende
efterskole Play?
GB: Kirkbi har ønsket at købe 337 m2. Ministeriet har ønsket en anden uvildig vurdering af prisen, men
det er temmelig dyrt at få lavet en vurdering af værdien, så vi skal søge at skrive os ud af det, da det
ikke giver mening at bekoste en dyr prisfastsættelse i forhold til værdien.
GB og JD sluttede mødet med hver at takke deres tidligere bestyrelser for alles bidrag og samarbejde.

Referat: Gert Bergstein

