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Esbjerg, d.11. juni 2019 
 
 
 
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 
Anna Muff -  medarbejderrepræsentant 
Cindie Fredensborg Jønsson - kursistrepræsentant 
Christina Catrine i Geil - kursistrepræsentant 
 
 
Referat af mødet d. 6 juni klokken 16.00   
 
Ad. 1. Siden sidst (bilag): Rektor uddybede punktet vdr. arbejdet med en ny taksametermodel 
– der forventes indarbejdet bedre muligheder for at institutioner kan fusionere i 
campusmodeller samt modeller der tager højde for at sikre institutioner i alle dele af landet -  
formanden supplerede med, at dette tema også var et omdrejningspunkt på 
bestyrelsesforeningens generalforsamling, hvor der blev orienteret om samme proces, hvor 
institutionsstrukturen og taksametersystemet blev nævnt i sammenhæng for den analyse UVM 
har igangsat. Formanden supplerede med orientering om nye aftaler for chefløn på UVMs 
område og institutionen får besked når aftalen kan endelig udmøntes. 

  
Ad. 2. Budgetopfølgning: Aktivitets- og lønopfølgning forår 2019: Rektor supplerede bilaget 
med, at en prognose for efteråret foreløbig ser ud til at indfri det der er budgetteret om end 
grundlaget selvfølgelig er noget mere usikkert i år. Det skyldes dels at hf-reformen har 
betydning for hf 2 ansøgere, fgu-en for ansøgere til de forberedende forløb og endelig giver 
lukning af de 2 afdelinger et andet mønster! 

 
Ad. 3. Optagelse og omlægning af lån – likviditetsbudget udgang 2019: Kreditforeningen har 
sagt ja til et tillægslån på i alt 6. mill – det betyder at likviditetsbudgettet ved årsskiftet vil ligge 
på omkring 21 mill. Der er stadig en del usikkerhed mht. forudsætningerne for den 
åbningsbalance der skal laves pr. 1. august og på hvilken baggrund den andel som FGU 
institutionen skal modtage af vores egenkapital beregnes. 

 
Ad. 4. Revisionsudbud: Efter indstilling valgte bestyrelsen at fortsætte med EY. 

 
Ad. 5.Høringssvar vdr. Esbjerg Gymnasiums ansøgning om forsøg med HHX: rektor 
redegjorde kort for argumentationen – at det væsentlige i hans optik er, at den enkelte 
institution har mulighed for fortsat at have en fornuftig volumen og drift, hvis uddannelserne 
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skal tilbydes af flere institutioner samtidig –det var også, hvad skolen lagde til grund, da man 
afgav høringssvar til Rybners ansøgning om at måtte udbyde hf2. 

 
Ad. 6. VUC Vest og pressen – opfølgning på ”lukningstruede afdelinger!” Rektor havde ønsket 
punktet til drøftelse, da den megen presseomtale i foråret på et tidspunkt syntes at overhale 
bestyrelsens drøftelser om fremtidig udbudssteder for institutionen – Rektor forklarede, at det 
forhold at Vejen afdelingen pludselig af pressen var blevet eksponeret som lukningstruet 
skyldtes en udmelding fra Danske HF og VUC’er, som havde oplistet 13 VUC afdelinger, som 
kunne være lukningstruet, hvis bl.a. omprioriteringsbidraget ville blive fastholdt at en 
kommende regering. Formanden afrundede drøftelsen med, at hun som formand var blevet 
løbende orienteret og at forløbet var helt i tråd med de aftaler der er mellem ledelsen og 
bestyrelsen om håndtering af pressen.  

 
Ad. 7. Evt.  Næste møde er 16 september kl. 16.30. På næste møde aftales datoen og 
indholdet for et visionsseminar der afholdes medio november. 

 
 

 
Venlig hilsen 
 
Frants 

 


