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Esbjerg, d.11.10.2017  
 

Til bestyrelsen  

Anette Nicolaisen – udpeget af UC-Syddanmark  
Bent Jørgensen – udpeget af kommunerne i VUC Vests udbudsområde  
Ida Damborg – udpeget af Region Syddanmark  
Jørgen Clement – udpeget ved selvsupplering  
Rune Søe – medarbejderrepræsentant  
Anne Muff -medarbejderrepræsentant  
Rune Torup Lærke - kursistrepræsentant Daniel Hansen - kursistrepræsentant  

Referat af mødet d. 3. oktober klokken 16.00  

Ad. 1. Siden sidst (bilag): Frants orienterede om, hvad der var kommet af nyt fra FGUforhandlingerne – 
et forlig forventes at være landet omkring midt oktober – Frants orienterede kort om VUC Syd i pressen!  

Ad. 2. FGU – orientering om status: Drøftelsen faldt ind under punktet siden sidst!  

Ad.3. Budgetopfølgning 2017 (bilag: Bestyrelsesnotat vedr. forventet regns.): Susanne gennemgik 
bestyrelsesnotatet og redegjorde supplerende for, at forventningerne til, at feriefridage fremover 
afvikles og ikke udbetales og at den 5 ferieuge er flyttet fra uge 7 til uge 42, betyder at skolen teknisk 
set skylder mindre i feriepengeforpligtigelse og at disse midler flyttes fra balancen og bliver 
indtægtsført. Det forventede regnskab lander lidt over niveau i forhold til oprindelig budget selv om 
årskursisttallet bliver lidt lavere end forventet.  

Ad. 4. Budget-overslagsår – 2020 planen (samme bilag som punkt 3.!) Der blev fremlagt et budget for 
overslagsårene frem til 2021, som er dannet på baggrund af en forventet nedjustering af aktiviteten 
omregnet til 9 fuldtidsstillinger pr. 1. august 2018 – dette aktivitetsniveau er udgangspunktet for 
overlagsårene fra 2019 til 2021. Det budgetterede overskud/underskud i overslagsårene er således en 
konsekvens af omprioriteringsbidraget på 2 % pr. år frem til og med 2021. Konsekvenserne af FGU er ikke 
medtaget – men som der blev gjort opmærksom på, så er besparelsen i kroner jo aktivitetsafhængig – ved 
færre årskursister vil eksempelvis det budgetterede underskud i 2021 være mindre under forudsætning 
af, at effektiviteten kan holdes.  

Bestyrelsen drøftede forventningerne og gav udtryk for, at vi alt andet lige har været på forkant med 
tilpasningen og at udfordringen som underskuddet jo er udtryk for trods alt er til at håndtere.  
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Ad. 5. Ledelsesinformation (bilag: VUC i tal): Bestyrelsen kvitterede med ros for 
ledelsesinformationssamlingen – det gav et godt afsæt for at vurdere virksomhedens nøgletal. Frants 
supplerede med, at man på tværs af VUC’erne og i samarbejde med UVM arbejder på, at flere data bliver 
tilgængelige på tværs for herigennem, at skabe et grundlag for yderligere professionalisering af ledelse- 
og bestyrelsesarbejde.  

Ad. 6.Strategiseminar 29 - 30 november: Bestyrelsesformanden indledte punktet med, at give sin 
vurdering af, hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt med et strategiseminar på dette sene tidspunkt i 
bestyrelsens 4 årige periode. Strategiseminaret blev besluttet på et tidspunkt, hvor forventningerne var, 
at et FGU forlig var på plads inden sommerferien. Da det stadig ikke er på plads foreslog formanden, at 
man i stedet aflyste seminaret og at bestyrelsen koncentrerede sig om at sikre den rigtige 
bestyrelsessammensætning i forhold til de udfordringer institutionen vil komme til at stå over for. 
Bestyrelsen drøftede forslaget og blev enige om, at aflyse seminaret og i stedet holde fast ved d. 29. 
november som så planlægges som et lidt længere bestyrelsesmøde, som ud over de fast punkter i al 
væsentlighed skal forhold sig til mulige vedtægtsændringer i forhold til en kommende 
bestyrelsessammensætning. Det blev aftalt, at formanden udsendte en oplæg senest en uge inden mødet 
om samme.  

Ad. 7 Afrapportering af rektors resultatlønskontrakt 2016-2017 (bilagene: VUC Vest i tal, Intern 
kommunikation, Udbygning af multisalen): Udmøntning blev aftalt.  

Ad.8 Rektors resultatlønskontrakt 2017 – 2018: Ny kontrakt blev indgået!  

Evt. Intet  

Venlig hilsen  

Frants Regel  

 


