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Esbjerg, d.31.03. 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tilstede:  
Anette Nicolaisen – udpeget af UC-Syddanmark 
Peder Foldager – udpeget af kommunerne 
Bent Jørgensen – udpeget ved selvsupplering 
Anna Muff -  medarbejderrepræsentant 
Pia Damtoft – udpeget ved selvsupplering 
 
Afbud: 
Jørgen Clement – udpeget EA-Sydvest 
Rune Søe – medarbejderrepræsentant 
 
 
Referat af bestyrelsesmødet 31. marts 2022 
 
Ad, 1. Siden sidst(bilag): Frauke orienterede om besøg fra Anni Matthiesen (V) og Venstres 
beslutningsforslag i Folketinget, som foreslår en analyse og reform af det samlede efter- og 
videreuddannelsessystem. I forslaget nævnes bl.a. et behov for at løfte de ufaglærtes 
kvalifikationer, gøre Danmark klar til den grønne omstilling og sikre uddannelsestilbud i alle 
dele af landet. Beslutningsforslaget blev behandlet af folketinget fredag d. 25.03.2022 og man 
kan se det her. Det glædelige er, at samtlige ordførere nævner VUC – og vigtigheden af, at 
man gør noget NU.  
 
Ad. 2. Regnskab 2021: Revisor Helle Lorentzen gennemgik regnskabet som viste et resultat 
på i alt -647.642,- kr. Revisoren gennemgik ligeledes protokollen, hvor en enkelt anmærkning 
(på baggrund af Superbrugerrettigheder) allerede var udbedret. Afslutningsvis godkendte 
bestyrelsen regnskabet og udtrykte, at det var et godt resultat, omstændighederne taget i 
betragtning.  
 
Ad. 3. Budgetopfølgning forår 2022: Susanne gennemgik det udsendte bilag med 
budgetopfølgningen og gennemgang af det nye budget for 2022 og 2023 (nyt oprindeligt 
budget). Der er fortsat faldende aktivitet, bl.a. ifm. optaget på hf2, der udfordrer nulresultatet i 
2023, hvis der ikke foretages yderligere tilpasninger. Susanne og Frauke supplerede 
gennemgangen med henvisning til, at der i budgettet udelukkende er taget udgangspunkt i 
allerede indgåede aftaler og de seneste måneders opsøgende arbejde ikke medregnes før 
disse er konkrete. 
Formanden foreslog, at budgettet genoptages med den nye bestyrelse snarest muligt. 
 

https://www.ft.dk/aktuelt/webtv/video/20211/salen/79.aspx
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Ad. 4. Ny regnskabsinstruks: Regnskabsinstruksen er blevet opdateret i overensstemmelse 
med den nye vejledning fra Økonomistyrelsen. Bestyrelsen godkendte den nye instruks, som 
var udsendt i kopi før mødet.  
 
Ad. 5. Orientering ved formanden – formanden takkede den afgående bestyrelse for deres 
indsats, hvor de har været med til at føre VUC Vest igennem en svær periode.   
 
Ad. 6. Evt. 

 
 
Venlig hilsen 
 
Frauke Siemer Jørgensen 


