
Referat af bestyrelsesmøde på Thy-Mors HF & VUC, Munkevej 9, 7700 Thisted. 

onsdag den 16. januar 2019, kl. 15.30-17.00   

Tilstede: 

Mogens Nørgård, Gunhild Olesen Møller, Henrik Gregersen, Jens Vognsen, Dora Legaard, Irene Christensen, 
Christoffer Andersen - kursistrepræsentant Nykøbing-afdelingen, Casper Lyhne Henriksen - 
kursistrepræsentant Thisted-afdelingen. Desuden deltog: Rektor Jens Otto Madsen og vicerektor Erik Dose 
Hvid   

 Afbud:  

Ove Thejls, Ann Frederiksen og Lotte Grubbe 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden (formanden) Mogens Nørgaard
Dagsordenen blev godkendt, hvorefter Mogens Nørgård bød Dora Leegaard velkommen i
bestyrelsen. Dora Leegaard er indtrådt som afløser for Jan Michael Laursen, UCN Thisted.

2. Godkendelse og underskrift af referatet fra bestyrelsesmødet den 3. december 2018
(formanden) (Bilag 1)
Referatet blev godkendt.

3. FGU-processen – fastlæggelse af overdragelse af dele af skolen til FGU Nordvest. Oplæg ved Erik
Dose Hvid. Drøftelse og beslutning.
Thy-Mors HF & VUC skal i overdragelsen af bygninger til FGU Nordvest gå efter at få lavet en aftale,
som bedst muligt sikrer Thy-Mors HF & VUC’s fremtidige placering i Thy og på Mors, indledte Erik
Dose Hvid. Derfor indstiller ledelsen på Thy-Mors HF & VUC til bestyrelsen, at man følger en plan for
overdragelse af bygninger til FGU Nordvest, som går på et lejemål med FGU Nordvest i Thisted og
en udspaltning/frasalg af bygninger i Nykøbing til FGU Nordvest. Med denne model vil Thy-Mors HF
& VUC stå sig bedst i forhold til at kunne sikre den fremtidige drift, afsluttede Erik Dose Hvid. En
samlet bestyrelse godkendte denne model, og gav ledelsen med inddragelse af formandskabet,
Mogens Nørgård og Gunhild Olesen Møller, bemyndigelse til at gå i gang med forhandlingerne med
FGU Nordvest. Den øvrige bestyrelse bliver kun inddraget såfremt modellen ikke kan gennemføres.
Forhandlingerne med FGU Nordvest skal være afsluttet 1. april 2019.
Jens Vognsen fremførte, at han som bestyrelsesmedlem både i FGU Nordvest og på Thy-Mors HF &
VUC vil være opmærksom på inhabilitetsproblemer.

4. Sikring af Thy-Mors HF & VUC de kommende år. Organisatorisk oplæg ved Jens Otto Madsen.
Drøftelse og beslutning.
Jens Otto Madsen orienterede om, at den 29. december 2018 meddelte han til Thy-Mors HF & VUC's
bestyrelsesformand, Mogens Nørgård, at han stopper som rektor med udgangen af marts 2019.
Næsten 19 års arbejde som rektor nærmer sig sin afslutning.
Der er dog stadig 2½ måneds arbejde, der venter på mig - og rigtig mange ting skal nås. Først og
fremmest skal vi have lokaleoverdragelsen til FGU Nordvest på plads, og vore kursister skal jo også
føres frem mod sommereksamen, kunne Jens Otto Madsen fortælle.  Bestyrelsesformanden og

Bilag 1



næstformanden har besluttet, at der holdes en afskedsreception fredag den 29. marts kl. 13-15 i 
Thisted-afdelingens kantine.  
Bestyrelsen går nu i gang med at søge ny rektor. Jobopslaget færdiggøres den 23. januar. Et 
ansættelsesudvalg nedsættes med følgende sammensætning: 

• Mogens Nørgård, bestyrelsesformand
• Gunhild Olesen Møller, næstformand
• Henrik Gregersen, bestyrelsesmedlem
• en leder
• en repræsentant valgt af hf-lærere
• en repræsentant valgt af avu-lærere
• en repræsentant valgt af TAP-gruppen + kantinepersonalet

Deadline for rektoransøgning er mandag den 25. februar 2019 kl. 10.00. 
Ansættelsesudvalget mødes onsdag den 27. februar kl. 15.00 i Thisted-afdelingen. 
Onsdag den 6. marts holdes ansættelsessamtaler.  
Tirsdag den 12. marts holdes 2. runde af samtaler. 

8. Eventuelt

Ingen tilføjelser.

  Referent: Erik Dose Hvid 

Bilag 1




