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       4.12.2013 

       AMI/Oe 

                                                                                                                                                        

 

 

Protokollat 

over styrelsesmødet torsdag den 28. november 2013 kl. 17.15 på Christian Paulsen-Skolen 

 

Til stede: Åse Jørgensen, Thede Boysen, Per Gildberg, Niels Ole Krogh, Michaela Bumann, 

Michael Martensen, Niko Möller, Birgit Jürgensen-Schumacher, Berit Nommensen, Ilka 

Börner, Uwe Prühs, Olaf Runz, Birgit Messerschmidt, Dirk Clausen, Anders Molt Ipsen samt 

konsul Henrik Hansen 

 

Afbud: Udo Jessen, André Pastorff, Michael Otten 

 

Protokolfører: Sabine Oetzmann 

 

Dagsorden: 

 

1.      Spørgetid 

2.      Orientering om opståede stormskader ved afdelingsleder Dirk Clausen 

3.      Meddelelser 

4.      Eventuelt 

5.      Godkendelse af protokollatet fra styrelsesmødet den 22. oktober 2013 

6.      Valg af en repræsentant til Ladelund Ungdomsskoles samarbejdsråd 

 

 

 

Per Gildberg bød de fremmødte velkommen. 

 

1. Spørgetid  

Der var ingen spørgsmål. 

 

Dagsordenspunkter til orientering 

 

2. Orientering om opståede stormskader ved afdelingsleder Dirk Clausen 

Dirk Clausen henviste til det udsendte bilag og kommenterede det. De største skader er sket 

ved Drage Børnehave, A. P. Møller Skolen, Aventoft Børnehave. Skoven ved Jaruplund 

Danske Skole er ødelagt. Alle skader er forsikret, dog må Skoleforeningens regne med en 

egen andel på 70 – 80.000 euro. 

 

3. Meddelelser 

Der var ingen meddelelser. 

 

4. Eventuelt 

Åse Jørgensen orienterede om hendes og Udo Jessens deltagelse i Folketingsturen i dagene 

21. – 23. november 2013. Især besøget ved Næstved kommune havde været spændende. Her 

havde en ansvarlig for erhvervsuddannelse været til stede og berettet om hans kontakter til 

tyske kollegaer for i fællesskab at få uddannelser anerkendt i forhold til hinanden. 
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Dagsordenspunkter til beslutning 

 

5. Godkendelse af protokollatet fra styrelsesmødet den 22. oktober 2013  

Åse Jørgensen bad om følgende rettelse til dagsordenspunkt 3 ”Efterskoleophold i Danmark”. 

Næstsidste afsnit ”Åse Jørgensen understregede vigtigheden af….” erstattes med ”Åse 

Jørgensen understregede vigtigheden af, at elev og forældre gøres opmærksom på 

konsekvenserne af en omskrivning af en dansk 10. klasses eksamen til en tysk 

realskoleeksamen. Det betyder nemlig, at skulle eleven ikke blive optaget på gymnasiet, er 

der ikke nogen mulighed for at tage 10. klasse i Sydslesvig og derefter søge optagelse på 

gymnasiet. Endvidere spurgte hun til begrundelse for kravet om, at eleven skal have musik 

eller kunst i 10. klasse i Danmark i modsætning til eksempelvist historie eller geografi”. 

 

Herefter blev det udsendte protokollat godkendt. 

 

6. Valg af en repræsentant fra Styrelsen til Ladelund Ungdomsskoles samarbejdsråd 

Per Gildberg meddelte, at valget var blevet nødvendigt, efter at Lars Wichmann var udtrådt af 

skolens samarbejdsråd.  

 

Niko Møller udtalte, at det generelt var problematisk, at der ifølge reglerne skulle udpeges to 

styreselsmedlemmer til samarbejdsrådet. På et samarbejdsrådsmøde var det blevet drøftet, om 

der skulle foretages vedtægtsændringer, og Niko Møller spurgte i den sammenhæng, om det 

vil være muligt at vælge en formand og næstformand for et år ad gangen, idet eleverne i 

reglen ikke opholder sig på skolen i mere end et år, og om vedtægtsændringer skal 

fremlægges for Styrelsen.  

 

Per Gildberg foreslog, at Styrelsen vælger 1 repræsentant nu og afventer eventuelle nye 

vedtægter. 

 

Ingen af styrelsesmedlemmerne var villige til at blive valgt som repræsentant til Ladelund 

Ungdomsskoles samarbejdsråd. 

 

Uwe Prühs udtalte, at der muligvis kun var tale om et halvt år, og at han gerne ville stille sig 

til rådighed i den tid. Sideløbende kunne han være behjælpelig med at udarbejde nye regler. 

 

Styrelsen godkendte enstemmigt Uwe Prühs’ forslag. 

 

 

Formanden sluttede mødet. 

 

 

 

 


