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Esbjerg, d. 28 september 
 
 
 
Til bestyrelsen  
 
Anette Nicolaisen – udpeget af UC-Syddanmark 
Jørgen Clement – udpeget EA-Sydvest 
Peder Foldager – udpeget af kommunerne 
Bent Jørgensen – udpeget ved selvsupplering 
Rune Søe – medarbejderrepræsentant 
Anna Muff -  medarbejderrepræsentant 
 
 
 
Referat af mødet d. 23 september 
 

 
Ad. 1. Siden sidst: Formanden orienterede bestyrelsen om, at Brian Lyst har trukket sig fra 
bestyrelsen. 

  
Ad. 2. Covid-19 brev fra UVM – rektors bemyndigelse til at sende kursister hjem. 
Bestyrelsen bemyndigede rektor til at sende kursister hjem jævnfør 
Nødprocedurebekendtgørelsen, hvor en bestyrelse med afsæt i smittetrykket på 
institutionen kan beslutte at iværksætte nødundervisning i 2 uger.   

 
Ad. 3 Orientering om Rybners hf2-ansøgning: Frants orienterede bestyrelsen om det møde 
som næstformanden og rektor deltog i på Esbjerg Gymnasium og ligeledes orienterede om 
baggrund for henholdsvis læserbrev og artikel i JV vdr. den pressedækning Rybners 
ansøgning har foranlediget. Der forventes en afgørelse på ansøgningen inden udgangen af 
september! 

 
Ad. 4. Halvårsregnskab + budgetoverslag for 2020 – 2022: Susanne gennemgik 
halvårsregnskabet som på trods af færre årskursister end budgetteret har givet et bedre 
resultat end forventet – det skyldes især indførelsen af nødundervisning fra 14 marts, hvor 
forbruget på stort set alle områder har været stærkt reduceret. På baggrund af den aktuelle 
aktivitet for efteråret, som ligger på niveau for det budgetterede, dog med forskydninger 
mellem uddannelserne, ligger den samlede forventning til årets resultat på omkring 1,3 mill. 
Kr. Frants orienterede om en række besparelser som er igangsat og som først vil have fuldt 
virkning for 2021, men som dog er med til at bringe forventningerne for 2020 i et plus 
ligesom også overslagsårene med en forudsætning på det nuværende aktivitets niveau 
viser et plus.  
Bestyrelsen gav udtryk for tilfredshed med, at det ser ud til at det er lykkedes at trimme 
organisationen, så der igen er udsigt til balance i økonomien!  
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Ad. 5. Trivselsundersøgelsen. Frants gennemgik hovedrapporten – sammenlignet med 
trivselsrapporten fra 2017 ligger vi nu på et mere gennemsnitligt niveau i benchmarkingen 
med de andre skoler.  

 
Ad. 6. Orientering om fremtidig drift: Frants orienterede om vilkårene for skolefusioner efter 
de nuværende regler: Går 2 skoler sammen mistes den ene skoles grundtilskud som en del 
af fusionsgrundlaget. Ministeren har udmeldt, at alle fusionsprocesser ind til videre sættes i 
ro og afventer igangværende analyser af institutionsstrukturer, taksametermodeller m.m. 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og besluttede at man ind til videre vil afvente et 
udspil til reformer på området. 

 
Ad. 7. Nyt medlem af bestyrelsen ved selvsupplering: Forskellige mulige kandidater til den 
ledige plads ved selvsupplering blev drøftet – Formanden tager kontakt til mulige 
kandidater på baggrund af drøftelsen. 

 
Ad. ).Evt. : Næste møde blev fastsat til 3. december klokken 15.00 

 
 
 
Venlig hilsen 
 
Frants 

 


