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1. Velkomst v/ direktør Vibeke Nielsen 

Vibeke Nielsen bøde velkommen til det konstituerende møde. Herefter præsenterede medlem-

merne sig selv. 

2. Valg af mødeleder ifølge forretningsordenen v/ direktør Vibeke Nielsen (bilag 2 a) 

Vibeke Nielsen gennemgik forretningsordenen. Hans Viggo Støving blev valgt som mødeleder. 

3. Drøftelse og valg af supplerende bestyrelsesmedlemmer i overensstemmelse med ved-

tægterne og godkendelsen fra Undervisningsministeriet (bilag 3 a) 

Hans Viggo Støving anbefalede Poul Søe Jeppesen udpeget som selvsuppleret medlem med ind-

sigt i institutionsdrift samt Hanne Nielsen udpeget som selvsuppleret medlem med indsigt i ud-

dannelserne. 

Poul Søe Jeppesen og Hanne Nielsen blev enstemmigt valgt. 

4. Indkaldelse af de supplerende bestyrelsesmedlemmer 

Poul Søe Jeppesen og Hanne deltog herefter i mødet. 

5. Konstituering af bestyrelsen, herunder valg af formand og næstformand 

Marianne Carøe foreslog Hans Viggo Støving valgt som formand. Hans Viggo Støving blev en-

stemmigt valgt. Hans Viggo Støving foreslog Inge Rasmussen valgt som næstformand. Inge 

Rasmussen blev enstemmigt valgt som næstformand. 

6. Udpegning af medlem til VEU-center 

Hans Viggo Støving orienterede om VEU-centeret og opfordrede interesserede til at melde sig 

som medlem. Hans Viggo Støving blev foreslået og valgt. 

7. Fastsættelse af kommende møder, herunder intro af nye bestyrelsesmedlemmer (bilag 

7) 

Mødet i december 2014 flyttes til d. 9. december 2014 kl. 16.00 

Ellen Birgitte Christensen melder afbud til mødet d. 24. juni 2014.  

Hans Viggo Støving orienterede om kursustilbud til nye bestyrelsesmedlemmer. Det blev beslut-

tet, at Vibeke Nielsen og Claus Engsted afholder orientering om skolen for nye medlemmer d. 2. 

juni 2014.  
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8. Studietur i perioden søndag d. 7. september – tirsdag d. 9. september 2014 

Der arbejdes videre med planerne om en studietur til Island i september. Forslag til emner: In-

klusion og arbejdstid for undervisere. 

9. Møde med Byrådet d. 8. maj 2014 

Tilmelding til Claus Engsted  

10. Bestyrelseskonference 

Tilmelding til Claus Engsted 

11. Eventuelt 

Der er tegnet kollektiv forsikring for bestyrelsesansvar. 
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