




 

Paderup d. 8. december 2009.  

 

Indkaldelse til 16. møde i 

 

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. 

 

Mandag d. 14. december 2009 kl. 17.00 – 19.00.  
 

Mødet foregår på rektors kontor.  

 

Der vil være let spisning undervejs i mødet. 

 

 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af referat og dagsorden 

2. Budgetopfølgning 2009 

3. Bygningssituationen 

4. Budget 2010 

5. Mødeplan for foråret 2010 

6. Orienteringer 

7. Eventuelt 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 Karsten Pedersen  Jan Becher Sørensen 

Bestyrelsesformand  Rektor 
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d. 8. december 2009 

Paderup Gymnasium 

Bestyrelsesmøde nr. 16 

Mandag d. 14. december 2009 

Sagsfremstilling 

Punkt 1                                                                    Sagsbehandler: JB 

Godkendelse af dagsorden og referat 

 

Vedlagte bilag: 

Bilag 1.1 Referat fra bestyrelsesmødet d. 9. november 2009 

Bilag 1.2 Underskrevet referat fra bestyrelsesmødet d. 15. september 

2009 

 

 

Referatet fra mødet d. 9. november 2009 blev udsendt på mail til kommentarer. 

Der er var ingen kommentarer, og referatet er vedlagt til endelig godkendelse og 

underskrift. 
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Paderup 10. november 2009.  

 

 

Referat af 15. møde i 

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. 

Mandag d. 9. november 2009 kl. 17.30 – 19.30. 

 

Fraværende:  Gunhild Husum 

 

1. Godkendelse af referat og dagsorden. 

 

Referatet fra mødet d. 15. september 2009 blev underskrevet 

på mødet. Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Budgetopfølgning. 

 
Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.  

 

3.  Bygningssituationen. 

 

PW orienterede om forventningerne til købstilbuddet på skolen 

samt om arkitekternes økonomiske oversigt over tilbygningen 

samt det forventede lånebehov. Bestyrelsen gav udtryk for, at 

tilbygningen så spændende ud. Bestyrelsen vil i forbindelse 

med tilbuddene fra kreditforeninger få en samlet fremstilling 

af køb og finansieringsmulighederne for både den nuværende 

bygning og tilbygningen. 

 

4. Budget 2010. 

 

Budgettet for 1010 er endnu ikke færdigt, ikke mindst på 

grund af de endnu ikke helt fastlagte virkninger af købet af 

skolen. Et mere færdigt budget vil blive fremlagt til 

godkendelse på næste møde. 

 

5. Udbud af studieretninger 2010. 

 

Bestyrelsen godkendte det fremlagte forslag til udbud af 

studieretninger. 

  

6. Ferieplan for skoleåret 2010-2011. 

 Bestyrelsen vedtog den fremlagte ferieplan.    
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7. Resultatlønskontrakter 2009-2010. 

 Bestyrelsen tog resultatlønskontrakten til efterretning. 

8. Procedure for udpegning til næste bestyrelsesperiode. 

 
Bestyrelsen besluttede, at Jan og Karsten skriver til de 

udpegende organisationer.  

 

9. Orienteringer. 

 

 

 

 

Jan orienterede om, at de første elektroniske tavler nu er 

opsat og taget i brug. Ved mødets afslutning fik bestyrelsen 

en femvisning. 

 

Eventuelt. 

 Intet af betydning. 

 

Underskrevet på bestyrelsesmødet d. 14. Dec. 

 

 

 

Karsten Pedersen, formand 

 

René Skjøde Andersen 

 

Roger Buch 

 

Gunhild Husum 

 

Daniel Madié 

 

Per Henriksen 

 

Hanne Ernstsen 

 

Jonas Bruun Kjærsgaard 

 

Casper Grud Nielsen 

 

Jan Becher Sørensen, rektor 
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d. 8. december 2009 

Paderup Gymnasium 

Bestyrelsesmøde nr. 16 

Mandag d. 14. december 2009 

Sagsfremstilling 

Punkt 2                                                                    Sagsbehandler: JB 

Budgetopfølgning (Orientering). 

 

Vedlagte bilag: 

Bilag 2.1 Budgetopfølgning pr. 14. december 2009. 

 

 

På mødet d. 9. november udleveredes en budgetopfølgning til og med september 

måned, udtrukket d. 9. november. Bestyrelsen fik d. 18. november på mail en 

budgetopfølgning, som havde oktober måned med. 

  

På mødet d. 14.12 udleveres en opfølgning, som rækker til og med november.  

 

Årsresultatet ser stadig ud til at blive på ca. 1,9 mio. kr. 

 

Budgetopfølgningen gennemgås kort på mødet. 

 

 

 

 

Rektor indstiller: 

 

 At bestyrelsen tager budgetopfølgningerne til efterretning 
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d. 8. december 2009 

Paderup Gymnasium 

Bestyrelsesmøde nr. 16 

Mandag d. 14. december 2009 

Sagsfremstilling 

Punkt 3                                                                    Sagsbehandler: JB 

Bygningssituationen (drøftelse). 

 

Vedlagte bilag: 

Bilag 3.1 Justeret tidsplan fra ministeriet 

Bilag 3.2 Justeret økonomisk overslag over tilbygningen 

Bilag 3.3 Justeret skøn over pris og finansiering 

Bilag 3.4 Brev til ministeriet ang. el-systemet på Firkløverskolen. 

 

Undervisningsministeriet har udsat fristen for institutionernes optagelse af lån til d. 8. 

marts 2010, se bilag 3.1. Paderup Gymnasium har entreret med 3 kreditforeninger, 

som alle vil afgive tilbud om lånefinansiering, og efterhånden mangler kun det vigtig-

ste, nemlig modtagelsen af købstilbuddet fra undervisningsministeriet.  

 

Hvis købstilbuddet kommer inden nytår, vil bestyrelsen på et møde sidst i januar kun-

ne tage stilling til købstilbuddet og samtidig behandle tilbuddene om låneoptagelse fra 

kreditforeningerne. Eventuelt kunne mødet udvides med et par timer, således kredit-

foreninger efter hinanden kunne møde op og fremlægge deres tilbud og svare på 

spørgsmål. 

 

Bestyrelsen fik på mødet d. 9. november en orientering om betalingsevnemodellen og 

om den på det tidspunkt skønnede købspris. Vi forventer stadig en købspris omkring  

20 - 22 mio. kr. 

 

I bilag 3.2 er vedlagt et justeret økonomisk overslag over tilbygningen, udarbejdet ef-

ter et møde, hvor arkitektfirmaet med deltagelse af de forskellige eksperter fremlagde 

og drøftede den samlede plan med rektor, vicerektor og en repræsentant for musiklæ-

rerne. Det nye overslag er ca. 300.000 kr. dyrere end det forrige, hvilket skyldes at 

arkitektfirmaet forventer at Randers Kommune i forbindelse med byggetilladelsen vil 

kræve anlæggelse af ekstra parkeringspladser. 
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I bilag 3.3 er vedlagt en justeret samlet pris- og finansieringsoversigt. Eneste ændring i 

forhold til bestyrelsesmødet d. 9. november er de 300.000 kr. ekstra til parkeringsplad-

ser.  

 

Paderup Gymnasiums egenfinansiering af tilbygningen skønnes at udgøre ca. 7,8 mio. 

kr. Heraf vil de 5 mio. kr. kunne finansieres af likviditeten, og de resterende 2,8 mio. 

kr. finansieres ved at øge bygningslåneoptagelsen. Det vurderes, at finansieringen via 

likviditeten er den billigste måde at finansiere på, samtidig med at den ikke belaster 

den årlige drift.  

 

I bilag 3.4 er vedlagt et brev til Undervisningsministeriet ang. opdateringen af Firklø-

verskolens el-system, så det kan leve op til lovens krav. Spørgsmålet drejer sig om, 

hvordan den endnu ikke vurderede udgift til denne manglende opdatering indgår i 

købsvilkårene. I skrivende stund har vi endnu ikke modtaget et svar. Da vi endnu ikke 

har modtaget købstilbuddet har vi heller ikke vished for, hvordan udgiften til opdate-

ring af gymnasiets el-system indgår. 

 

 

Rektor indstiller: 

 

 At bestyrelsen drøfter den samlede bygningssituation. 

 

 At bestyrelsen til brug for det foreløbige budget for 2010 indlægger forudsætnin-

gerne fra bilag 3.3. 
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Bilag 3.1 

Fra undervisningsministeriet 

 

Frist for afgivelse af endeligt købstilsagn vedr. 

bygninger udsat 

06.11.2009 

 

Institutioner, der ønsker at købe pr. 1. januar 2010, behøver nu kun at give et 

foreløbigt tilsagn betinget af opnåelse af det nødvendige lånetilsagn senest den 

31. januar 2010 

Fristen for endeligt købstilsagn efter afgivelse af et betinget købstilsagn er 8. marts 

2010.  

I Aktstykke 191 er fristen for institutionernes bindende accept af købstilbud fastsat til 

den 31. januar for de institutioner, der gerne vil købe deres egne bygninger pr. 1. 

januar 2010. Men rigtig mange institutioner har haft bemærkninger til de udsendte 

basisoplysninger, og derfor tager behandlingen heraf længere tid end oprindeligt 

forudsat, så udsendelsen af købstilbudene er blevet forsinket.  

Det betyder, at det kan blive svært for nogle institutioner at nå at træffe beslutning 

om køb på baggrund af endeligt lånetilbud inden for den oprindelige frist, og derfor 

er fristen forlænget. 
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Byggesag: Tilbygning - Auditorie og musiklokaler mm. Sag nr.: 3360-35/36

Institution: Paderup Gymnasium

Bygherre: UBST & Paderup Gymnasium Dato: 26.11.2009

Emne: Samlet økonomisk oversigt Ref: MC

UBST P.G. Total

Tilbygning 3360-036 3360-035
Auditoriet  (9.300 kr/m2 a´750m2  erfaring fra Odder Gym)
 incl. ventilation, ekstra lydregulering af musikrum Afsat kr. 2.718.000 4.182.000 6.900.000
Inventar til Auditorie og musiklokaler Afsat kr. 600.000 600.000
Audieudstyr, tavler og smart board mm (CALAMUS) Afsat kr. 450.000 450.000
Mørklægningsgardin Afsat kr. 75.000 75.000
Landskabsarb. & P-plads mm Afsat kr. 800.000 800.000
Terrænregulering og opretning af siv bassin Afsat kr. 100.000 100.000

Håndværkerudgifter i alt ekskl. moms kr. 2.718.000 6.207.000 8.925.000

Andre ydelser Arkitekt:
Uforudseelige udgifter 10  % kr. 271.800 620.700 892.500
Teknikerhonorar  excl. Lands. 9,6 % af håndv. Udg,  incl uforud.udg. kr. 260.928 595.872 942.480
Forarbejde i forbindelse med projektrådgivning 2% håndv. Udg. kr. 59.690 118.810 178.500
Landskabsarkitekt 9,6% Landskabsarbejde kr. 76.800 76.800

Andre ydelser ingeniør:
ÅA - Akustiker Afsat kr. 20.000 20.000
RB - Teknikerhonorar  - varmetabsberegning Afsat kr. 25.000 25.000
ÅA - Brandstrategiplan og drift Afsat kr. 25.000 25.000
RB - Geoteknik Afsat kr. 35.000 35.000
ÅA - Landmåler og afsætning Afsat kr. 35.000 35.000

Andre omkostninger:
Bygge web Afsat kr. 15.000 15.000
Byggetilladelse Afsat kr. 20.000 20.000
Licitation annoncering i JP og Licitationen Afsat kr. 25.000 25.000

Samlede anlægsudgifter ekskl. moms kr. 3.370.418 7.759.182 11.215.280
Total kr. 3.370.418 7.759.182 11.215.280

Der er ikke afsat midler på 9 % til tilgængelighed fordi vi forudsætter at der er elevator, 

handicaptoilet, handicap. P. plads og niveaufri adgang. 

UBST ´s andel som er bevilliget ekskl. Moms kr 3.370.624
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Bilag 3.3

Samlet skøn over udgifter og lånebehov

Paderup Gymnasium

Forventet købspris 21.000.000

Tilbygning skøn 11.300.000

Renovering skøn 3.000.000

Samlet udgift 35.300.000

Tilskud fra uvm 6.500.000

Egen likviditet 5.000.000

Til rådighed 11.500.000

Lånebehov 23.800.000
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d. 8. december 2009 

Paderup Gymnasium 

Bestyrelsesmøde nr. 16 

Mandag d. 14. december 2009 

Sagsfremstilling 

Punkt 4                                                                    Sagsbehandler: JB 

Budget 2010 (beslutning). 

 

Vedlagte bilag: 

Bilag 4.1 Takstkatalog 

Bilag 4.2 Forslag til foreløbigt budget 2010 

 

Takstkataloget for 2010 er netop udsendt fra ministeriet, bilag 4.1. Forslaget til Budget 

2010, bilag 4.2, bygger på takstkataloget og følgende forudsætninger: 

 

 En aktivitetsstigning på undervisning til august 2010, som følge af 6 nye alminde-

lige 1g-klasser med gennemsnitligt 27 elever i hver. 

 En realistisk vurdering af udgiftsniveauet for øvrige poster. 

 Overtagelse af bygningerne som beskrevet i punkt 3.  

 Finansiering af tilbygning som beskrevet i punkt 3. 

 Køb af elektroniske tavler i fase 2 til august 2010. 

 

Bilag 4.2 udsendes på mail inden bestyrelsesmødet. Forhåbentlig kan det dermed nås i 

budgetforslaget at tage højde for udgifterne til opdatering af el-systemerne på Gymna-

siet og på Firkløverskolen, så de lever op til lovens krav. Vi afventer her, som omtalt i 

punkt 3, et svar fra ministeriet ang. Firkløverskolens el-system.   

 

Budgetforudsætningerne med hensyn til overtagelse af bygningerne og finansiering af 

tilbygningen er stadig kun forventninger. I skrivende stund har vi stadig ikke modtaget 

købstilbuddet fra undervisningsministeriet, og den endelige pris på tilbygningen vil 

først foreligge i februar 2010 efter udbudsrunden.  

 

Rektor indstiller: 

 At bestyrelsen vedtager det foreløbige budget 2010.  

 

 At bestyrelsen justerer budgettet i marts 2010, hvis priser og finansiering på byg-

ningerne viser sig at afvige fra de skøn, der er indlagt i budgettet. 
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Bilag 4.1 FL 2010 kontaktperson Tilbage til indholdsoversigten

Finanslovskonto 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser

1 årselev er = 1 elev i 40 uger. Takster ekskl. moms

Cøsa- formål, Uddannelse

Under- 

visn.takst

Færdiggø- 

relsestakst

Fælles- 

udg.takst

Bygnings- 

takst

Tillægs-takst 

for A-niveau *

Indvendig 

vedligehold

takst pr. årselev pr. elev pr. årselev pr. årselev pr. elev pr. årselev

3028 International Baccalaureate 55.300 14.100 7.500 8.700 10.400 1.500

3003 Pre International Baccalaureate 55.300 - 7.500 8.700 - 1.500

3021 Studenterkursus 85.500 22.000 12.200 12.100 10.400 2.050

3009 stx 55.300 14.100 7.500 8.700 10.400 1.500

3079 Team Danmark 4-årigt forløb 42.600 14.100 8.400 8.700 10.400 1.500

3017 2-årig HF 61.500 9.600 9.500 9.700 - 1.500

3046 3-årig HF 43.200 9.600 9.500 9.700 - 1.500

Tilskud til oprettede studieretninger og musikalsk grundkursus 425.000 Studieretningen skal være oprettet med mindst 7 elever 

Takst til Laboratoriekurser pr. elev 4.200

Bemærk:

Institutioner, der ejer deres bygninger får bygningstaxameter. Institutioner, der ikke ejer deres bygninger får indvendig vedligeholdelse.

* Tillægstaksten udløses, når fysik, kemi, biologi eller musik på A-niveau er anført på eksamensbeviset.

Finanslovskonto 20.48.02. Grundtilskud m.v til institutioner med almen gymnasiale uddannelser 

Basisgrundtilskud 1 mio. kr.

Udd.typetilskud første udbudte uddannelse1,750 mio. kr.

Udd.typetilskud anden udbudte uddannelse0,250 mio. kr.

For alle tre tilskud gælder, at der max. kan ydes 12.000 kr. pr.grundlagsårselev ( årselever i foregående finansår).
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d. 8. december 2009 

Paderup Gymnasium 

Bestyrelsesmøde nr. 16 

Mandag d. 14. december 2009 

Sagsfremstilling 

Punkt 5                                                                    Sagsbehandler: JB 

Mødeplan for foråret 2010 

 

 

 

Bestyrelsen skal vedtage en mødeplan for foråret 2010. 

 

Der foreslås et møde ultimo januar i forbindelse med stillingtagen til køb af 

bygningerne. 

 

Derudover foreslås som sædvanligt et møde ultimo marts i forbindelse med årsrapport 

for 2009, samt et møde i maj/juni. Mødet i maj/juni vil være det første møde i den nye 

bestyrelse, da den nye 4-årige bestyrelsesperiode begynder d. 1. maj. 
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d. 8. december 2009 

Paderup Gymnasium 

Bestyrelsesmøde nr. 16 

Mandag d. 14. december 2009 

Sagsfremstilling 

Punkt 6                                                                    Sagsbehandler: JB 

Orienteringer 

 

 

  

Valg til bestyrelsen. 

Den nuværende bestyrelses funktionsperiode løber ifølge vedtægterne frem til d. 1. 

maj 2010. Bestyrelsesformand og rektor har ultimo november sendt anmodninger til de 

udpegningsberettigede organisationer om at udpege/genudpege medlemmer for den 

nye periode. 

 

De udpegningsberettigede organisationer er: 

 Region Midtjylland 

 Randers Kommune 

 Dansk Industri Randers-Norddjurs 

 Danmarks Privatskoleforening 

 

 

 

Rektor indstiller: 

 

 At bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning. 
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