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Afbud: Marlene Breum
Rektor, vicerektor og økonomichef deltog i mødet.

Behandling af dagsorden
Dagsorden

Orientering, diskussion

1. Modernisering af
kreative fags lokaler og
kantineområdet.

Arkitekt Michael Petersen, C&W Arkitekter orienterede om det reviderede
byggeprojektforslag, som har været behandlet i byggeudvalget og anbefales
herfra.
Det oprindelige forslag er ændret på en række felter
- kantinen holdes i et plan, så vi undgår en meget dyr sprinkling af området
- placeringen af fagene i kælderen er ændret
- Musikhuset og forbindelsen hertil er ændret lidt.
Samlet betyder det, at den forventede pris er reduceret væsentligt og nu er 11,5
mio. kr
HV fortalte om den igangværende modernisering af de omkringliggende
gymnasier, som er i gang.
Musikhuset kan synes dyrt, men lokalerne indrettes, så der også kan foregå
almindelig undervisning i lokalerne.
Som bidrag til beslutningsgrundlaget har BN udarbejdet et 4-årigt budget, hvor de
nyeste forudsætninger og prognoser fra bl.a. region Syddanmark og de seneste
udmeldinger fra Finansministeriet er indarbejdet.
Byggeriet forventes finansieret med en kombination af kreditforeningslån og
egenfinansiering. Byggeriet vil samlet belaste vores resultat med ca. 600.000 pr.
år.

Evt.

Det planlagte strategiseminar den 26. og 27. april foreslås flyttet til 23. og 24.
april.

/TP

Beslutning
Det forelagte projekt og
budget blev enstemmigt
vedtaget.
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