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Esbjerg, d.3. oktober 2018 
 
 
 
Til bestyrelsen  
 
Anette Nicolaisen – udpeget af UC-Syddanmark 
Jørgen Clement – udpeget EA-Sydvest 
Peder Foldager – udpeget af kommunerne  
Brian Lyst – udpeget ved selvsupplering  
Bent Jørgensen – udpeget ved selvsupplering 
Rune Søe – medarbejderrepræsentant 
Anne Muff -  medarbejderrepræsentant 
Cindie Fredensborg Jønnson  - kursistrepræsentant 
Christina Catrine i Geil - kursistrepræsentant 
 
 
 
Referat af mødet d.26 september 
 

Ad. 1. Siden sidst: Formanden gav en kort orientering om VUC Syd sagen – herunder, at 
formændene fra henholdsvis VUC Fyn, VUC Kolding og VUC Vest i fællesskab har henvendt sig til 
den midlertidige styrelse med et tilbud om, at der under forudsætning af at UVM sikrer den 
nødvendige økonomi for en fortsat drift af VUC udbuddet i Sønderjylland,vil de 3 nævnte 
institutioner i fællesskab tilbyder at indgå i et samarbejde for sammen med en ny interim 
bestyrelse at sikre udbuddet i Sønderjylland frem til næste kommunalvalg, hvor en ny bestyrelse 
kan udpeges og overtage ansvaret for den fortsatte drift af en VUC institution i Sønderjylland. 
Formanden afsluttede orienteringen med, at der selvfølgelig vil blive indkaldt til et ekstraordinært 
bestyrelsesmøde, hvis VUC Vest bliver bragt i spil i en reorganisering af VUC udbuddet i Syd. 

  
Ad.2. Halvårsregnskab: Som det fremgik af bilaget, så viser halvårsregnskabet et overskud på i alt 
30.000,- kr. Frants gjorde opmærksom på, at det fortrinsvis skyldtes, at vi i det oprindelige budget 
havde forudsat, at den nedgang der kunne forventes primært var indregnet i forårsaktiviteten – 
hvilket for første halvår til at se bedre ud alt den stund, at hele tilbagegangen således først 
indregnes i andet halvår og her slår igennem med et forventet underskud på 1,7 mill. Kroner. 
 
 Ad. 3.:FGU-beregning og hvad der af følger: Frants gennemgik bilaget og pegede på, at der nu er et 
foreløbigt budget for 2019, som giver et overskud ligesom overslagsårene frem til og med 2021 
giver et overskud. Når beregningerne for overslagsårene er vigtige pointerede Frants, så er det især 
fordi, at 2019 bliver et helt særligt år, hvor det er vanskeligt at skønne aktiviteten efter 1, august 
2019 – her forklarede Frants kort om, hvordan beregninger er udarbejdet og især beregningerne 
omkring ”kattelemmene” – de unge under 25 år, sm alligevel vil kunne frekventere VUC’s 
forberedende forløb, hvis en række krav er opfyldt. Frants forklarede, at vi stadig afventer UVM 
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udmelding om den faktiske procentsats, som både bestemmer andelen af medarbejdere der kan 
virksomhedsoverdrages til FGU-institution og samtidig bestemmer hvor stor en andel af passiver og 
aktiver der skal overdrages. Beregningerne viser, at vi forventer at skulle overdrage omkring 25 
årsværk og af aktive og passiver inklusiv feriepengeforpligtigelsen udgør 11,1 mill. 
 
Der blev spurgt til de enkelte dele i beregningen og bestyrelsen gav afslutningsvis udtryk for, at 
omend sektoren og skolen er udfordret af reformerne og konjunkturerne, så noterede man med 
tilfredshed, at ledelsen – dvs. bestyrelse og skolens ledelse over årerne høstede frugten af, at have 
vist rettidig omhu og derfor ikke umiddelbart bringes i økonomisk usikkerhed om fortsat drift, da 
egenkapitalen og likviditeten har et fornuftigt niveau! 
 
Ad.4. Virksomhedsoverdragelsesprocessen – orientering: Frants orienterede om, at det er aftalt i 
samarbejdsudvalget(MIO), at de pågældende medarbejdere får nesked d. 29 oktober – at der 
efterfølgende indkaldes og afholdes individuelle møder med alle der er meddelt 
virksomhedsoverdraget for at drøfte samarbejdet frem mod 1. august 2019. 

 
Ad. 5. EUD-udspillet : Udspillet blev drøftet. 

 
Ad. 6. Rektors resultatkontraktopgørelsen: Opgørelsen blev drøftet og der blev enighed om et 
resultat! (Ligger på hjemmesiden!) 

 
Ad. 7. Ny resultatlønskontrakt: Ny kontrakt blev indgået(Ligger på hjemmesiden! 
 
Ad.8Evt.: Der blev fra medarbejder side spurgt om ikke bestyrelsen kunne drøfte gode ideer og 
muligheder i forbindelse med fremtidige værgekampagner og synlighed. Der blev fra flere 
bestyrelsesmedlemmer nævnt forskellige ideer og det blev derfor besluttet at sætte punktet på 
næste bestyrelsesmøde, så der bliver sat tid af til en egentlig drøftelse, fremfor en snak under 
eventuelt 

 
 
Ref. Frants Regel 


