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     Esbjerg, 20. oktober 2014 
 
 

 
Til bestyrelsen  
 
Anette Nicolaisen – udpeget af UC-Syddanmark 
Bent Jørgensen – udpeget af kommunerne i VUC Vests udbudsområde 
Ida Damborg – udpeget af Region Syddanmark 
Pia Niemann Damtoft – udpeget ved selvsupplering 
Jørgen Clement – udpeget ved selvsupplering 
Rune Søe – medarbejderrepræsentant 
Anne Muff - medarbejderrepræsentant 
Mathias Tholstrup Hansen – kursistrepræsentant 
Thomas Nielsen - kursistrepræsentant 
 
Referat af mødet d. 8. oktober 2014 
 

Ad.1. Siden sidst: Frants gav en uddybning af UVMs forventninger til en stigning af avu-aktiviteten i 
2015. På den baggrund udspandt der sig en drøftelse af, hvilke aktiviteter VUC Vest har for bl.a. de 
unge kontanthjælpsmodtagere: Frants beskrev kort VUC Vests aktivteter for såvel Esbjerg 
Kommune som for Vejen og Varde kommune, hvor VUC Vest deltager i opkvalificering af 
uddannelsesparate.  

Ad.2. Rektors resultatlønskontrakt: Resultatlønskontakten blev godkendt. Ved gennemgang af de 
enkelte punkter gav bestyrelsen udtryk for, at de i forbindelse med punkt c. Byggeprojekt 
”Naturfagsafdeling” ønsker ekstern analyse og rådgivning vdr. financiering. 

Ad.3. Strategi for de mindre afdelinger – del 1. Status for aktivitet: Bestyrelsen udtrykte tilfredshed 
med det udarbejde notat, som bl.a. belyste aktivitetsudviklingen fra VUC Vests overgang til selveje 
frem til i dag. Aktiviteten er efter bestyrelsen opfattelse på et niveau, som tilfredsstiller rationalet 
om en fornuftig drift – herudover pointerede bestyrelsen vigtigheden af, at VUC tilbuddet findes så 
lokalt som muligt, da visse af VUC’s målgrupper har sværere ved at overvinde barrierer som 
afstand, hvis de skal deltage i VUC-undervisning. Frants tilkendegav, at der pt. arbejdes med at 
formulere indsatser/strategier på hver enkelt afdeling og gjorde opmærksom på, at EUD-reformen 
sandsynligvis vil øge behovet for VUC-undervisning lokalt. 

Ad.4.Halvårsregnskab og forventningerne til årets resultat: Bestyrelsen godkendte 
halvårsregnskabet - som fremlagt svarede det til det budgetterede og bestyrelsen noterede sig 
forventningerne til årets resultat. 
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 Ad. 5. Godkendelse af klasseloftet på 2. årigt hf. Bestyrelsen godkendte det etablerede klasseloft 
på 27,6 jævnfør bilaget. 

Ad. &. Evt. Intet. 

 
 
 
Venlig hilsen 
 
Frants 


