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Punkterne 1 – 5 er kun for bestyrelsesmedlemmer. Direktøren deltager kun i punkterne 6-10. 
 

Pkt. Tid Dagsorden Kommenteret dagsorden 

1.  17.00 Konstituering af ny be-
styrelse 

 
 Der skal vælges en formand og næstformand 

for den nye bestyrelse og hermed konstitueres 
et nyt formandskab. 

 Drøftelse om der skal nedsættes et forret-
ningsudvalg og/eller et ad hoc udvalg, som føl-
ger fusion og strategiproces tæt. 

 Udpegning af tre selvsupplerende medlemmer. 
Forslag præsenteres på mødet. 

  
2. 17.20 Forretningsorden Forretningsorden skal drøftes og vedtages. 

Forslag vedlagt bilag 1. 
 

3.  17.30 Valg af revisor Bestyrelsen skal vælge revisor til den nye skole. Bilag 2.
 

4. 17.40 Anmeldelse af, at fusio-
nens retsvirkning er ind-
trådt  

Formelt skal fusionen underskrives af den nye besty-
relse, som herefter overtager ledelsen af den nye 
skole. Anmeldelse vedlagt bilag 3. 
 

5. 17.50 Ansættelse af direktør Jf. virksomhedsoverdragelsesloven overføres direktør 
Ole Heinager fra Københavns Tekniske Skole som direk-
tør for den fusionerede skole. 
 
Det ønskes drøftet om bestyrelsen kan tiltræde, at Ole 
Heinager er den fortsættende direktør, og i så fald give 
formandsskabet mandat til ansætte og forhandle kon-
trakt for Ole Heinager som direktør for den nye skole. Ole 
Heinagers CV præsenteres på mødet. 
 

6. 18.00 Nyt Navn Vedtagelse af nyt navn kræver en vedtægtsændring 
idet dette ikke er anført i de godkendte vedtægter. Det 
betyder, at navnet skal godkendes med 2/3 dele flertal 
eller i alt 11 medlemmer. 
 
Navnet er indstillet af de to tidligere formænd samt den 
fortsættende direktion. Forslaget er et resultat af en 
ekstern proces gennemført af et bureau med inddra-
gelse af elever fra grundskolen, EUD, gymnasiet m.v. 
Bemærk at navnet er fortroligt indtil det er godkendt 
dels i ministeriet samt i Patent- og Varemærkestyrelsen.  



                   

 

Bilag 4 eftersendes så snart forhåndsgodkendelsen fo-
religger fra ministeriet.  

7. 18.20 Strategiproces Den nye skoles strategi vil tage udgangspunkt i de to 
skolers nuværende strategiplaner og reformulerer dem i 
henhold til den aktuelle situation. 
Processen vil blive gennemført af direktionen i tæt sam-
arbejde med den nye bestyrelse. 
I processen vil såvel eksterne interessenter som interne 
blive inddraget herunder medarbejdere. 
Der skal kun tages stilling til at igangsætte processen 
og ikke til indholdet i strategien. 
Procesplan vedlagt bilag 5. 
 

8. 18.30 Organisationsplan Drøftelse og beslutning af forslag til overordnet organi-
sationsplan.  
 
Planen tager udgangspunkt i en stærk og tydelig ledel-
seskraft på de fire hovedområder: 

 Erhvervsuddannelser og AMU 
 Gymnasier 

Pædagogik, viden og kommunikation 
 Ressourcer – administration 

 
Skolens direktion vil herefter bestå af fem medlemmer: 
direktør Ole Heinager og et direktionsmedlem for hver af 
de fire områder. To med direkte ansvar for skolens ud-
dannelsesområder, en for tværgående aktiviteter som 
markedsføring, pædagogiske udvikling m.m. samt en 
ressourcedirektør. De øvrige ledelseslag vil udspringe af 
strategien. 
 
Såfremt planen tiltrædes af bestyrelsen kan den nye di-
rektion være ansat pr 1 maj. Forslag til organisationsplan 
vedhæftet. Bilag 6. 
 

9. 18:50 Regnskabsinstruks og 
disponeringsrettigheder 

Bestyrelsen bedes bekræfte, at de to sæt regnskabsin-
strukser og disponeringsrettighederne er gældende 
indtil en ny fælles instruks er udarbejdet ultimo april. 
Bilag 7.  
 

10. 18.55 Eventuelt Mødeplan: 
I det første halve år foreslås det, at den nye bestyrelse 
holder månedlige møder - datoforslag: 
Mandag d 8/2 
Mandag d 14/3 
Mandag d 11/4 
Mandag d 23/5 
Mandag d 27/6 
Alle dage 15:30-18.00 
 
Strategiseminar: 
Foreslås afholdt 5. eller 7. april fra 10:00-20:00 

 
Der vil blive serveret en let anretning efter mødet. 
 
  


