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Esbjerg, d.30 september 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 
 
 
 
Referat af mødet d. 16 sept. klokken 16.00   
 
Ad 1. Siden sidst Se nyhedsbrev!: Frants gav en kort opsummering af temaerne fra 
nyhedsbrevet og supplerede med info om henholdsvis omstillingspuljen og 50 mill. puljen(til 
nødlidende VUC-afdelinger – efter mødet der forventes snarest en udmelding om hvad 
kravene er for at få del i midlerne!) 

  
Ad. 2. Halvårsregnskab og forventet resultat 2019(Revisor er ikke færdig før onsdag d. 11 
herefter udsendes ny dagsorden med tilhørende bilag!) Nyt bilag blev omdelt på mødet – det 
forventede resultat ligger aktuelt på niveauet minus 2, 5 mill. Susanne redegjorde for de 
forhold, som har rykket forventningerne til årets resultat ned med yderligere 1 mill. kroner. Det 
er især opsigelsesvarsler til afskedigede lærere og vigende aktivitet på ordblindeområdet der 
har rykket forventningerne. 

 
Ad. 3. Åbningsbalance og overdragelse til FGU-institutionerne. (Revisor er ikke færdig før 
onsdag d. 11 herefter udsendes ny dagsorden med tilhørende bilag!). De udsendte bilag blev 
kort gennemgået og viste at VUC Vest overfører 6,6 mill(20% af egenkapital!) – 1,23 mill i 
feriepengeforpligtigelse – herefter er institutionens likviditet på i alt: 23.455.769,- kr.   

 
Ad. 4 Overgang til OK-18 for ledere ved VUC institutioner – herunder udarbejdelse af lønpolitik 
for ledere ed VUC Vest(bilag): Det blev aftalt at formandsskabet sammen med rektor 
udarbejder oplæg til en lønpolitik for ledere på VUC Vest til drøftelse i bestyrelsen. 

 
Ad. 5. Notat om konvertering af resultatløn og bonus til fast løn for Frants Regel(bilag) Punktet 
udgik på baggrund af, at Moderniseringsstyrelsen har udsendt brev om, at tjenestemænd, der 
ønsker at forblive på aftalen om tjenestemænd. ikke er omfattet af OK18 Lederaftalen – vi 
afventer yderligere oplysninger omkring tjenestemænds muligheder for at konvertere dele af 
eller hele resultatlønskonttrakten til fast løn – alternativt indgås en ny resultatlønskontrakt med 
rektor. 



 

UDDANNELSE 
FOR VOKSNE 

 

 

 
 

VUC Vest | Stormgade 47 | 6700 Esbjerg | Tlf. 76 12 17 20 | Fax 75 13 07 87 | CVR 2955 4382 | esbjerg@vucvest.dk | www.vucvest.dk 

 
Ad. 6. Resultatlønskontraktopgørelse 2018 – 2019 for Frants Regel (bilag). Bestyrelen 
drøftede resultatopgørelsen og fastlagde udmøntnings procenten til 96,4 

 
Ad. 7. Planlægning af strategiseminar for bestyrelsen i efteråret. Det blev besluttet af afholde 
et strategiseminar d. 9 december. Formålet er at afdække de kommende års udfordringer for 
institutionen og hvilke strategier bestyrelsen i den sammenhæng ønsker at forfølge. Formand 
og rektor forbereder oplæg til seminaret.  

 
Ad. 8 Evt.  
 
Venlig hilsen 
 
Frants 

 


