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Esbjerg, d.16.05. 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tilstede:  
Anette Nicolaisen – udpeget af UC-Syddanmark 
Bent Jørgensen – udpeget af kommunerne 
Søren Haahr Jensen – udpeget EA-Sydvest 
Mia Karen Pedersen – udpeget ved selvsupplering 
Rune Søe – medarbejderrepræsentant 
 
Afbud: 
Pia Damtoft – udpeget ved selvsupplering 
Anna Muff -  medarbejderrepræsentant 
 
 
Referat af bestyrelsesmødet 16. maj 2022 
 
Ad, 1. Kort præsentation af bestyrelsesmedlemmerne. Udover to medarbejderrepræsentanter 
består bestyrelsen af af Anette Nicolaisen (UC Syd), Bent Jørgensen (KKR, Vejen kommune), 
Pia Damtoft (Jobcenter Esbjerg), Søren Haahr Jensen (Vicerektor, EASV) og  Mia Karen 
Pedersen (Pædagogisk leder, Studie10 og bestyrelsesmedlem i LA10), hvoraf de to 
sidstnævnte tiltræder som nye medlemmer i bestyrelsen. 
 
 
Ad. 2 Konstituering: Bestyrelsen konstituerede sig med Anette Nicolaisen som formand og 
Bent Jørgensen som næstformand. 
 
Ad. 3 Siden sidst (bilag): Frauke orienterede. 
 
Ad. 4. Organisationen og partnerskaber – Frauke præsenterede det nye organisationsdiagram 
(bilag) og uddybede det igangværende arbejde på institutionen, lokalt og politisk ift. netværk og 
samarbejdsaftaler:VUC Vest som uddannelsespartner i forskellige sammenhænge. 
 
Ad. 5. Aktivitetsopfølgning forår 2022: Susanne gennemgik det udsendte bilag med 
budgetopfølgningen og gennemgang af det nye budget for 2022 og 2023 (nyt oprindeligt 
budget). Punktet blev gentaget fra sidst pga. ny bestyrelse og den fortsat faldende aktivitet, 
bl.a. ifm. optaget på hf2, der udfordrer nulresultatet i 2023, hvis der ikke foretages yderligere 
tilpasninger. I budgettet er der udelukkende taget udgangspunkt i allerede indgåede aftaler og 
det opsøgende arbejde ikke medregnes før disse er konkrete. Det blev aftalt, at der inden 
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sommerferien (d. 27.06.2022) indkaldes til et økonomi-møde, hvor bestyrelsen udfærdiger de 
økonomiske rammer for det fremtidige arbejde, med udgangspunkt i de aktuelle tal. 
 
Ad. 6. Strategiseminar. Mødet omkring økonomi og budget blev udskilt fra strategiseminaret og 
fik forrang (se ovenfor). Strategiseminaret genoptages efter sommerferien (8. september 
2022). Spørgsmålet om navneændring til HF - & VUC Vest blev drøftet, idet flere gjorde udtryk 
for, at det i konkurrencen med de andre ungdomsuddannelser i byen ikke er tydeligt, at vi har 
det 2-årige hf på VUC Vest. Efter aftale med formanden vil der være en skriftlig høring blandt 
bestyrelsesmedlemmer om navneændringen, således at det kan iværksættes hurtigst muligt, 
hvis der er opbakning til det. 
 

Ad 7. Mødekalender – Susanne Jensen Bredahl sender forslag til møder ud – ét møde pr. 
kvartal. 
 
Ad. 8. Evt. 

 
 
Venlig hilsen 
 
Frauke Siemer Jørgensen 


