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Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland 
den 18. januar 2016 

Til stede: Bolette Christensen, Lisbeth Harsvik,  Dorthe Heide, kursistrådsrepræsentant med stemmeret: Amanda Hørby Stuhr, 

medarbejderrepræsentant med stemmeret Niels Holm, medarbejderrepræsentant uden stemmeret: Lisbeth Scherney. 

 

Afbud fra: Christian Holm Donatzky, Laura Van Hauen, Klaus Markussen 

Sekretær: Ruth Kirkegaard 

Referent: Thomas Larsen 

 
Dagsorden 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Tilbagemelding på om det ville være muligt at anvende værftshallerne eller grund bag 

Svingelporten til en kommende placering af HF & VUC Nordsjælland jvnf.. referat fra 

30.11.2015, punkt 2. 

3. Konklusioner fra indkøbt Jordbundsrapport (geoteknisk og miljøteknik) fra 

GeoSyd/DGE Miljø vedr. Rønnebær Allé 108. Rapporten er leveret til HF & VUC 

Nordsjælland d. 7.1.2016. Bilag B og Bilag C. 

4. Hvad vil det kræve af HF &VUC Nordsjælland, hvis vi skal være bygherre på Rønnebær 

Allé 108 ? Bilag E 

5. Beslutning om bestyrelsen ønsker at købe Rønnebær Alle 108 og være bygherre på et 

nyt uddannelseshus i Helsingør. Købet skal betinges af, at en kommende lokalplan 

godkendes på området. 

6. Proces om at skabe et nyt uddannelseshus er præsenteret for medarbejdere, mandag d. 11/1, da vi ønskede samme proces uanset 

lokation. Bilag F 

7. Kort info om at programmet for bestyrelses-seminar er under udarbejdelse. 

Tid: Torsdag d. 4. Feb. Kl. 12 – Fredag d. 5. Feb. Kl. 12 

Deltagere: Torsdag: Hele bestyrelsen + hele ledelsen. Fredag: Hele bestyrelsen. 

Sted: Kollekolle, Værløse. 
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 Godkendelse af dagsordenen 

 

 

Ad 1.   

Dagsordenen blev godkendt 

 

 

 Tilbagemelding på om det ville være muligt at anvende 

værftshallerne eller grund bag Svingelporten til en kommende 

placering af HF & VUC Nordsjælland jvnf.. referat fra 

30.11.2015, punkt 2. 

 

 

 

Ad 2.   

Ruth orienterede om dialogen med kommunen om mulig 

placering i værftshallerne. Muligheden betragtes ikke som 

realistisk. 

 

Ruth orienterede om dialogen med Møllen arkitekter og Kuben 

om mulig placering ved Svingelporten og BaneDanmarks arealer 

ved banelegemet. Placeringen er umiddelbart meget attraktiv og 

ledelsen skal mødes med kommunen i nærmeste fremtid for at 

forfølge muligheden. 

 

Det er umiddelbart svært på nuværende tidspunkt at udtale sig om 

tidshorisonten. Forhåbentlig kan vi på det afklarende møde få en 

indikation af tidshorisonten. 

 

Bestyrelsen så gerne at vi får garanti fra kommunen for at andre 

uddannelsesinstitutioner ikke kan få lov til at opføres skole på 

arealerne, hvis vi ikke må. 

 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 Konklusioner fra indkøbt Jordbundsrapport (geoteknisk og 

miljøteknik) fra GeoSyd/DGE Miljø vedr. Rønnebær Allé 108. 

Rapporten er leveret til HF & VUC Nordsjælland d. 7.1.2016. Bilag 

A og Bilag B. 

 

 

 

 

Ad 3.   
Ruth orienterede om den geotekniske rapport som vi har fået 

udarbejdet af firmaet Geosyd. Rapporten viser en mindre 

funderingsmæssig udfordring langs det nordøstlige skel. 

 

Ruth orienterede om den miljøtekniske rapport som vi har fået 

udarbejdet af firmaet DGE. Rapporten viser at der stort set 
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ikke er truffet forurening på grunden. 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 

 Hvad vil det kræve af HF &VUC Nordsjælland, hvis vi skal være 

bygherre på Rønnebær Allé 108 ? 

 

 

Ad 4.  
Ruth og Thomas orienterede om den komplekse rolle det er at 

være bygherre samt om et udkast til en tidsplan for 

processen. 

 

Det blev pointeret at vi vil indkøbe rådgivere til hele processen 

for at eliminere risikoen for fodfejl og for at sikre os bedst 

muligt mod uforudseelige hændelser. 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 

 

 Beslutning om bestyrelsen ønsker at købe Rønnebær Alle 108 og 

være bygherre på et nyt uddannelseshus i Helsingør. Købet skal 

betinges af, at en kommende lokalplan godkendes på området. 

 

 

Ad 5.  

Ruth orienterede om de igangværende forhandlinger om pris og 

vilkår for grunden beliggende Rønnebær Alle 108. Herunder at et 

eventuelt køb vil blive betinget af en lokalplansgodkendelse. 

 

Ruth orienterede endvidere om brev fra rektor og 

bestyrelsesformand på Helsingør Gymnasium, som udtrykker 

stærkt ønske om en placering på Rønnebær Alle 108. 

 

Set i lyset af de nytilkomne oplysninger om mulighed for en mere 

bynær placering besluttede bestyrelsen enstemmigt følgende: 

 

Ledelsen og formandsskabet bemyndiges til at købe Rønnebær 

Alle 108 på bedst mulige vilkår såfremt de bynære scenarier ikke 

viser sig konkret mulige. Skulle der dukke nogle spændende 

oplysninger op i de kommende uger, vil bestyrelsen blive 

orienteret på bestyrelsesseminaret. 

 Ad 6. 
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 Proces om at skabe et nyt uddannelseshus er præsenteret for 

medarbejdere, mandag d. 11/1, da vi ønskede samme proces uanset 

lokation. Bilag F 

 

 

Ruth orienterede om samarbejdet med Arkitektfirmaet Rønnow 

om udarbejdelse af vision og rumprogram for HF & VUC 

Nordsjællands fremtidige rammer i Helsingør. 

 

Processen er blevet modtaget godt af personalet i Helsingør og vi 

forventer at invitere hele kursistrådet til at deltage. 

 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 

 

 Kort info om at programmet for bestyrelses-seminar er under 

udarbejdelse. Tid: Torsdag d. 4. Feb. Kl. 12 – Fredag d. 5. Feb. Kl. 

12 Deltagere: Torsdag: Hele bestyrelsen + hele ledelsen. Fredag: 

Hele bestyrelsen. Sted: Kollekolle, Værløse. 
 

 

Ad 7.  

Ruth orienterede om det kommende bestyrelses-seminar. 

 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 

 

 Evt. 

 

Ad 8. 

Der var ingen kommentarer til eventuelt. 
 

 

 

 _________________________________                   _________________________________ 

Bolette Christensen  Niels Holm 

 

 

  

 _________________________________  ________________________________  

Christian Holm Donatzky  Lisbeth Harsvik   

 

 

    

 _________________________________  ________________________________  

Lisbeth Scherney  Klaus Markussen 
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 _________________________________  ________________________________  

Amanda Hørby Stuhr                           Dorthe Heide 

 

 

   

 _________________________________  

Laura Van Hauen 

 

 

___________________________________                      

Ruth Kirkegaard – sekretær for bestyrelsen   


