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Referat af bestyrelsesmødet ved Ribe Katedralskole onsdag den 31. januar 2018 
 

Tilstede fra bestyrelsen: biskop Elisabeth Dons Christensen (EDC), direktør Jørn Henriksen (JH), 

direktør Keld Vestergaard (KV), centerleder Jens Bo Holm-Nielsen (JBH), Skoleleder Anita 

Jørgensen (AJ), lektor Morten Høyrup (MH), lektor Lise Vind Petersen (LP), Jens Mohr Larsen 

(JM), 2p, Jennifer Wiencken (JW), 3z, rektor Kristian Bennike (KB) og sekretær 

økonomifuldmægtig Jane Gade Andersen (JGA). 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 6. december 2017 

Referatet blev godkendt. 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

3. Gennemgang af de dokumenter der knytter sig til den endelige fusionsredegørelse  

Revisor Niels Villadsen gennemgik den endelige redegørelse, herunder fælles regnskabsopstilling og 

åbningsbalance for de to skoler.  

EDC takkede for redegørelsen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

4. Endelig godkendelse af fusionen mellem Ribe Katedralskole og Handelsgymnasiet Ribe 

Det indstilles til bestyrelsen, at den endelige fusionsredegørelse godkendes og underskrives. 

Den endelige fusionsredegørelse blev enstemmigt vedtaget af bestyrelsen og dokumenterne blev 

underskrevet. 

5. Orientering om aktuelle forhold ved rektor, personale og elever 

KB orientererede om møderne for kommende elever. Der blev afholdt to møder henholdsvis torsdag 

aften og lørdag formiddag på begge adresser. Der var et godt fremmøde til alle møderne. 

Det bliver spændende at se ansøgertallet 1. marts, da der var flere besøgende i år end sidste år. 

KB fortalte ligeledes, at der er nedsat en fusionsarbejdsgruppe, som består af tre lærere fra RK og to 

lærere fra HGR. De skal udarbejde en ansøgning til Region Syddanmark om midler til aktiviteter, 

der fremmer en god fusion. 

6.   Eventuelt, herunder datoer for de næste møder. 

Næste møde er besluttet til torsdag den 8. marts 2018 kl. 16-18 med efterfølgende middag. 

 

Skolen var vært ved en anretning efter mødet. 

 

 

 

 

Referent 

Jane Gade Andersen 
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Bestyrelsesformand Elisabeth Dons Christensen 

 

__________________________________ 

 

Næstformand Jørn Henriksen  

 

___________________________________   

 

 

Jens Bo Holm-Nielsen 

 

___________________________________ 

 

Anita Jørgensen 

 

____________________________________ 

 

Keld Vestergaard 

 

____________________________________ 

 

Morten Høyrup 

 

____________________________________ 

 

Lise Vind Petersen 

 

____________________________________ 

 

Jennifer Wiencken, 3z 

 

____________________________________ 

 

Jens Mohr Larsen, 2p 

 

____________________________________ 

 

Kristian Bennike 

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 


