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Esbjerg, d.09 april 2018 
 
 
 
 
 
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 mødet d.23 marts klokken 14.00 – 16.00  

 
Ad 1.Opfølgning på revision affødt af STUK’s påtænkte afgørelse i den verserende sag ved 
VUC Syd ved Helle Lorentzen: Helle L. forklarede kort det organisatoriske sammenhæng 
med E/Y afdeling i Syd, som nu er fyret som revisor for VUC Syd. Helle pointerede, at der 
ikke på det operationelle niveau havde været et samarbejde med den pågældende afdeling 
i Syd og E/Y’s kontor i Horsens og derfor ingen kendskab til. Anette Nicolaisen(formand) 
kommenterede Helles forklaring med, at når man bad E/Y vurdere VUC Vests regnskab på 
de punkter som havde været omfattet af STUK’s påtænkte afgørelse, så var det for at vise 
rettidig omhu og komme en given kritik i forkøbet – og ikke fordi hun ikke stadig havde tillid 
til Helle Lorenzen – bestyrelsen tog herefter Helle Lorentzens forklaring til efterretning.  

  
Ad. 2. Godkendelse af 2017 regnskab: Helle gennemgik årets økonomiske bevægelser -  
Årets resultat blev på i alt 3.833.418,-kr. Regnskabet blev herefter godkendt uden 
bemærkninger!  

 
Ad. 3 Siden sidst: Punktet involverede punkt 6 – FGU processen, da drøftelserne omkring 
virksomhedsoverdragelse og tidsplan blev en del af punktet siden sidst. Frants forklarede, 
at der nu er meldt ud i organisationen, at alle får besked den sidst uge i september, hvorvidt 
de virksomhedsoverdrages eller fortsætter på VUC!  

 
Ad. 4Opfølgning på budget 2018: Susanne redegjorde for status: Den 12. marts var der 
registreret 841,0 årskursister, som havde betalt. Dette svarer til en meraktivitet på 14 
årskursister i forhold til det oprindeligt forventede for året. Op til hver 
aktivitetsindberetningsfrist sker der altid en kritisk gennemgang af tallene i LUDUS og alle 
kursister der ikke er mødt før og efter tælledatoen sorteres fra. På denne baggrund 
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fastholdes det oprindelige budgetterede forventede antal årskursister på 826,9 og et 
forventet resultat på nul. 
 
Ad 5. Status på Strategi-/visionsarbejdet 2016 – 2018: Anette kvitterede med, at det 
udsendte bilag med mange henvisninger, hvor man kan gå ned i tingene og læse om de 
enkelte forudsætninger i kvalitetsarbejdet, er en udmærket måde at blive opdateret som 
bestyrelsesmedlem – hun gav samtidig udtryk for, at det var et godt materiale at overgive til 
den nye bestyrelse. 

 
Ad. 6. FGU-processen – godkendelse af procesplan: Frants fremlagde ønsket om, at der 
inden sommerferien tages stilling til afdelingsstruktur m.m., da det er en forudsætning for at 
få en fornuftig og reel virksomhedsoverdragelsesproces i september. Møde datoer for den 
nye bestyrelse afklares på bestyrelsens konstituerende møde. 
 
Ad. 7. Lukket punkt 

 
Ad. 8 Evt. Bestyrelsesformanden takkede for det gode samarbejde gennem de 4 år. 
 

 
 
Venlig hilsen 
 
Frants Regel 


