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Pkt. Nr. 1. 
Overskrift: Formandsskifte i Zahles bestyrelse 
 
Indstilling: 
Bestyrelsen havde nedsat en arbejdsgruppe bestående af Claus Andersen, Nicolai Ørsted og Tina Pihl, der 
kom med følgende indstilling: 
 
Arbejdsgruppen indstiller til bestyrelsen, at der etableres en overgangsperiode på formandsposterne for at 
sikre fremtidig kontinuitet og fornyelse i formandskabet, ved at: 

 Forretningsordenens §1, stk. 2 suspenderes midlertidigt 

 Mogens Cranil og Anders Gadegaard inviteres til at tage posterne som hhv. formand og 
næstformand for en nærmere bestemt overgangsperiode 

 Bestyrelsen tilretter forretningsordenen i en overgangsperioden med fokus på at sikre både 
kontinuitet og fornyelse i formandskabet 
 

Beslutning: 
Bestyrelsen tilslutter sig arbejdsgruppens indstilling på alle tre punkter. 
Bestyrelsen definerer perioden til at være 2 år. 
 
Motivation 
Bestyrelsen anerkender og fremhæver, at Mogens Cranil har været en stærk formand for N. Zahles 
institution. Bestyrelsen hæfter sig ved, at Mogens Cranil som formand både har stået for en stærk faglig linje 
og for at styrke et professionelt bestyrelsesarbejde. Dermed har Mogens Cranil gjort en markant og stor 
indsats for, at N. Zahles skole fortsat er en skole af sin tid. 
 
Bestyrelsen mener derudover, at Anders Gadegaard og Mogens Cranil sammen har udgjort et solidt 
formandskab. 
 
Bestyrelsen bakker op om den intention om kontinuitet og fornyelse i formandskabet som er intentionen i den 
nuværende forretningsorden, idet den indeholder en aldersgrænse for formanden samt en grænse for, hvor 
længe en formand kan sidde. 
 
Bestyrelsen har ikke desto mindre med udgangspunkt i Mogens Cranils hidtidige indsats for N. Zahles 
Institution og de resultater han har opnået, besluttet at suspendere forretningsordenen og invitere Mogens 
Cranil til at fortsætte som formand for en 2årig periode. Derudover inviteres Anders Gadegaard til  at 
fortsætte på næstformandsposten i samme periode. 
 
Bestyrelsen opfatter den toårige periode som en fortsættelse af det arbejde Mogens Cranil hidtil har stået for 
og ikke som en overgangsperiode. Dette ændrer dog ikke på, at bestyrelsen beslutter, at der i denne periode 
skal udarbejdes en forretningsorden med fokus på kontinuitet og fornyelse i formandskabet. 


