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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 
Christina Catrine i Geil - kursistrepræsentant 
 
 
 
 
Referat af bestyrelsesmødet d. 29 november på Danhostel Esbjerg 
 
Der blev aftalt at lade dagsordenen udvide med et ekstra punkt (Punkt 7!) 
 
Ad. 1. Siden sidst (bilag1): Bestyrelsen roste det lave fravær på hf2. 
 
Ad. 2. Forventet regnskab 2017(bilag 2): Susanne gennemgik forventningerne til regnskab 2017 som nu 
ligger på godt 2,4 mill. og forklarede hvorfor overskuddet alligevel bliver noget større, end hvad der 
blev fremlagt på det sidste bestyrelsesmøde 3. oktober. Bestyrelsen spurgte ind til det noget mindre 
forbrug på efteruddannelse – Susanne forklarede, at der ikke som sådan er brugt færre midler i år end 
de tidligere år – vi havde bare forventet, at Gymnasiereformen vil udløse en større efterspørgsel, 
hvorfor der i budgettet var afsat yderligere 250.000,- kr. – det har bare vist sig, at det er langt over, 
hvad vi aktuelt efterspørger. Uddannelsesaktiviteterne har ikke haft et lavere niveau i år end tidligere. 
Der blev også spurgt ind til om der som aftalt var sat gang i ekstraordinære vedligeholdelsestiltag – det 
er der – facaderenoveringen er et af de større vedligeholdelsesarbejder og beløber sig til omkring 
750.000,- kr, i år. 
 
Ad. 3. Budget 2018 + overslagsår. (bilag 3): Susanne gennemgik forudsætningerne som også fremgik af 
bilaget. Bestyrelsen drøftede forslaget om ændret praksis omkring selvforsikringsbeløbet på 1% af 
omsætningen – normalt 1. mill. kroner som afsættes i budgettet – der var enighed om, at det med et 
budget i balance på et rent nul og med den aktuelle likviditet ikke er nødvendigt at indarbejde 1% 
forsikringssummen i budgettet. Frants pointerede, at konsekvenserne af FGU’en ikke er indregnet i 
overslagsårene, da en række konkrete konsekvenser endnu ikke er kendte. Overslagsårene beskriver 
derfor alene konsekvensen af omprioriteringsbidraget på 2% pr. år, som alt andet lige vil betyde et 
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underskud på ca. 2,2 mill. Det blev aftalt, at der i løbet af foråret fremlægges bud på budgetter i 
overslagsår, hvor konsekvenserne af FGU’en er indarbejdet. Herefter blev budgettet godkendt! 
Bestyrelsen tilkendegav, at der naturligvis vil være forståelse for, at et budgetmål på 0, - kr. er usikkert 
og at der vil være forståelse og forventning om, at resultatet kan blive mindre.  

 
Ad. 4. FGU: Opfølgning på processen og herunder, tidsplan for tilrettelæggelse af bestyrelsens 
stillingtagen til forskellige dele af implementeringen. (bilag 4): Frants redegjorde for aktuelt status – alt 
er stadig på informationsniveau fra UVM, som har bolden i forhold til indholdet, forberedelse af 
lovgivning m.m. Bestyrelsen drøftede antallet af FGU – skoler og den proces som kan forventes i 
foråret, hvor de 90 fysiske skoler skal placeres. Rune Søe rejste spørgsmålet om lærerplanarbejdet, 
som også forventedes igangsat i arbejdet – han gav udtryk for, at det nok kunne være vanskeligt at 
finde kolleger, som ville gå ind i det arbejde alt den stund at de først til efteråret ville få besked om, 
hvorvidt de ville blive virksomhedsoverdraget. Frants oplyste, at lærerplansarbejdet i først fase var 
blevet oplyst af UVM ville foregå med deltagelse af repræsentanter fra sektoren – det kunne 
eksempelvis være på uddannelseslederniveau. Frants orienterede bestyrelsen om, at han har taget 
initiativ til en drøftelse med repræsentanter fra Esbjerg Kommunes direktørniveau og med 
Produktionsskolelederne for at komme videre i processen med at få hinanden klædt på til den 
kommende proces – og set fra VUC vinklen, at den fremtidige opgave på det almene niveau, som VUC 
Vest løser i dag, også sikres de bedst mulige betingelser i den nye institution. 

 
Ad 5. Forslag om ændringer af vedtægterne for VUC Vest – oplæg ved formanden. (bilag 5., 6. og 7.): 
Formanden indledte punktet med et lille oplæg omkring motiveringen for det udsendte forslag til en 
vedtægtsændring – behovet for, at VUC Vest i den kommende periode, hvor en række reformer vil 
udfordre skolens struktur, økonomi og organisation, har en handlekraftig og kompetent bestyrelse. 
Herefter drøftedes oplægget og mange vinkler blev vendt.  
 
Forslaget til vedtægtsændringer blev vedtaget med 5 stemmer. Imod stemte Ida Damborg. Hun 
begrundede sin beslutning med, at hun anser det for udemokratisk og ugennemskueligt, at der kan 
fortages selvudpegning til bestyrelsen samt at bestyrelsesmedlemmer udpeget ved selvsupplering også 
er valgbare til formand. Desuden er Ida Damborg imod, at der i forslaget til vedtægtsændringer ikke længere 
anmodes regionsrådet om at udpege et medlem, selvom det er regionsrådet, der varetager den overordnede 
regionale planlægning på uddannelsesområdet.  
  
Ad. 6. Opfølgning på rektors resultatlønskontrakt: Drøftedes! 
 
Ad. 7. Ansøgning om drift overenskomst på OBU- og FVU-området fra Esbjerg Forberedende 
Erhvervsskole (Bilag 8. Uddannelsesudvalgets indstilling): 
 
At ansøgningen imødekommes i forhold til udbud af henholdsvis drift overenskomst på 
ordblindeundervisning(OBU) og Forberedende Voksenundervisning(FVU) i Esbjerg. Udbud uden for 
Esbjerg imødekommes ikke, med den begrundelse, at EFE ikke har udbud af undervisning eller 
undervisningssteder uden for Esbjerg, hvilket ville være et krav for at indgå drift overenskomst. 
 
Bestyrelsen fulgte indstillingen! 
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Ad. 8 Evt.: Bestyrelsen blev orienteret om VUC Vests indberetning af det gennemsnitlige klasseloft, som 
er 21,6. 
Næste bestyrelsesmøde er aftalt til torsdag den 25 januar, hvor dagsordenspunktet ”opfølgning på 
Strategien! 
Sidste bestyrelsesmøde for den nuværende bestyrelse er 23 marts klokken 14 – 16, hvor regnskabet for 
2017 fremlægges til behandling. 
 
Venlig hilsen 
 
Frants Regel 


