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Protokollat 
over styrelsesmødet onsdag den 30. maj 2012 kl. 18.00 på Christian Paulsen-Skolen 
 
Til stede: Åse Jørgensen, André Pastorff, Per Gildberg, Niels Ole Krogh, Lars Wichmann, 
Michael Otten, Michael Martensen, Niko Möller, Udo Jessen, Birgit Jürgensen-Schumacher, 
Ilka Börner, Olaf Runz, Uwe Prühs, Birgit Messerschmidt, Anders Molt Ipsen  
 
Afbud: Annegreth Brodersen, Thede Boysen, Dirk Clausen 
 
Protokolfører : Sabine Oetzmann 
 
Dagsorden: 
 

1.      Spørgetid 
2.      Godkendelse af protokollatet fra styrelsesmødet den 2. maj 2012 
3.      EDB-situationen – herunder IP telefoni v/it-chef Leif-Olaf Truelsen-Knigge 
4.      Meddelelser 
5.      Eventuelt 
 
          
 

Per Gildberg bød de fremmødte velkommen med en speciel velkomst til gæsterne. 
 
1. Spørgetid 
Der var ingen spørgsmål. 
 
Dagsordenspunkter til beslutning 
 
2. Godkendelse af protokollatet fra styrelsesmødet den 2. maj 2012 
Det udsendte protokollat blev godkendt. 
 
Dagsordenspunkter til orientering og evt. beslutning 
 
3. EDB-situationen – herunder IP telefoni v/it-chef Leif-Olaf Truelsen-Knigge 
Leif-Olaf Truelsen-Knigge informerede styrelsesmedlemmerne, ved hjælp af en power point-
præsentation, om de tiltag, EDB-kontoret havde foretaget, siden Styrelsen havde besluttet 
omstillingen fra netværk til IP telefoni: 
 
• Kontrakter med forskellige telefonselskaber skulle opsiges. Alt efter kontrakternes 

udforming var Skoleforeningen i visse tilfælde bundet til kontrakterne flere år frem. 
• Nye linjetyper skulle installeres (ISDN, A-DSL) 
• Stigende krav, såsom større kapacitet og mere driftssikkerhed, havde forsinket omstillingen 
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• Utilstrækkelig intern kabling, ukendte ejere af forhåndenværende tilslutninger samt 
overbelastning havde ligeledes forsinket omstillingen. 

 
På nuværende tidspunkt var 99 ud af 113 tilsluttet IP telefoni. 5 har problemer med portering, 
5 mangler IP telefoni og 4 mangler en stabil ledning.  
 
Michael Martensen spurgte, hvorfor der så tit var problemer med, at samtaler pludselig gik i 
stå. 
 
Leif-Olaf Truelsen-Knigge svarede, at det var afhængig af mange faktorer, og at EDB-
kontoret var i forhandlinger om en generel løsning. 
 
Michael Martensen spurgte, om det havde været en forkert beslutning at stille om fra netværk 
til IP telefoni. 
 
Leif-Olaf Truelsen-Knigge besvarede spørgsmålet med et nej. Dengang havde man dog ikke 
været bevidst om, hvor komplekst emnet var. 
 
Niko Möller ville gerne have oplyst, hvor store besparelserne var. 
 
Leif-Olaf Truelsen-Knigge kunne ikke udtale sig om et bestemt beløb, men ved ikke at skulle 
indgå lejekontrakter med telefonselskaber havde Skoleforeningen allerede sparet 160.000 
euro. Desuden havde man sparet et større beløb på samtaler. 
 
Olaf Runz supplerede med, at det var svært at opgøre et nøjagtigt regnskab. Mange ting var 
efterhånden blevet omkontoret, så alt hørte til under edb-budgettet nu. 
 
Niko Möller efterlyste mere talmateriale. 
 
Åse Jørgensen udtalte, at hele omstillingen skulle have været afsluttet med udgangen af april 
2012. Hvad er den nye tidsplan? 
 
Leif-Olaf Truelsen-Knigge svarede, at der prøves på at finde en fornuftig løsning til alle. Han 
kunne ikke garantere, hvornår arbejdet ville være afsluttet, idet det tildels også var afhængig 
af udbydere. 
 
Niko Möller udtalte, at det bør prioriteres, at der findes tidssvarende løsninger for vore elever.  
 
Hertil svarede Olaf Runz, at det ville kræve en højere prioritering i budgettet. 
 
Dagsordenspunkter til orientering 
 
4. Meddelelser 
Udo Jessen meddelte, at 
• han, sammen med Jørgen Kühl, havde deltaget i FUEV-kongressen i Moskva i dagene 16. 

– 20. maj 2012. Kongressens overordnede emner havde været sprog og nationale mindretal 
i Rusland 

• han i et interview med ”Stuttgarter Zeitung” havde orineteret om Skoleforeningens virke. 
 
Åse Jørgensen meddelte, at 
• hun på et møde på Cornelius Hansen-Skolen var blevet informeret om, at skolens 

samarbejdsråd havde sendt en henvendelse ang. niveaudeling i fællesskolen til Styrelsen. 
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Formanden havde på vegne af Styrelsen sendt et svar til samarbejdsrådet og henvist til den 
daværende Styrelses beslutning. Åse Jørgensen udtalte, at det havde været uheldigt, at hun 
ikke havde modtaget en kopi af svarbrevet. 

 
Birgit Jürgensen-Schumacher meddelte, at 
• hun havde deltaget i et møde i ”Landesschulbeirat” den 7. maj 2012, hvor der udelukkende 

var blevet set på nye forordninger. Mødet fortsættes i den kommende uge. 
 
Uwe Prühs meddelte, at 
• de ledige lærerstillinger for skoleåret 2012/13 var blevet opslået. Til de i alt 35 stillinger 

var der indgået 91 ansøgninger. 85 af ansøgerne er færdiguddannede. 
 
Niels Ole Krogh meddelte, at 
• heldagsskoleudvalget havde afholdt et møde den 21. maj 2012. Den 5. juni 2012 mødes 

heldagsskoleudvalget med repræsentanter fra SdU 
• arbejdsudvalget ang. temalørdagen havde afholdt det første møde. Overvejet blev bl.a. en 

ny struktur for arrangementet 
• han havde deltaget i et Fokus-redaktionsmøde. 
 
Michael Martensen meddelte, at 
• han havde deltaget i arbejdsudvalgets møde ang. temalørdagen 
• han havde deltaget i diverse byggemøder på Jaruplund Højskole. Det ser ud til, at 

tidsrammen kan overholdes. 
 
Per Gildberg meddelte, at 
• han havde deltaget i en samtale med Gregor Gysi den 3. maj 2012 
• han havde deltaget i Grænseforeningens sendemandsmøde den 12. maj 2012 
• han havde deltaget i Kirkedagen den 13. maj 2012  
• han havde deltaget i SSWs hovedudvalgsmøde den 14. maj 2012  
• formandskabet og Direktionen havde deltaget i et møde med repræsentanter fra SSW, hvor 

Skoleforeningen havde fremlagt de krav, der stilles til den nye regering 
• han havde deltaget i Skoleforeningens tidligere formand Holger Christiansens begravelse. 
 
5. Eventuelt 
Niels Ole Krogh mente, at orienteringen fra Nordisk Informationskontor inden styrelsesmødet 
og dagsordenspunkterne 8., 9. og 10. burde være sat på dagsordenen som åbne punkter. 
Styrelsens beslutning havde været, at kun person- og ejendomssager, tildeling af ordrer og 
kontrakter samt overenskomstanliggender behandles i et lukket møde. 
 
Hertil svarede Per Gildberg, at ansvaret for Styrelsens dagsorden lå ved formandskabet, der 
fremover ville tage højde for Styrelsens beslutning. 
 
 
Formanden sluttede mødet. 
 
 
 


