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     Esbjerg, d.29.09.2016 
 
 
 
 
 
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 
 
 
 
 
 
Dagsorden for mødet d.29 sept. i mødelokalet klokken 15.30 
 
Ad. Siden sidst: Formanden gjorde opmærksom på, at hendes opsummering i 
mailkorrespondancen vdr. udkast til referat af mødet d. 21 juni vil blive tilført referatet af mødet 
og underskrives på næste møde.  

 
Ad 1. Opfølgning på budget 2016 + halvårsregnskab ved Susanne og Frants. Susanne  
redegjorde i budgetopfølgningen for, at det forventede positive resultat er blevet mindre især 
pga. låneomkostninger, som bogføres i indeværende år + vedligeholdelsesomkostinger på 3. 
sal. Aktiviteten er som forventet! 

 
Ad. 2. Opfølgning på byggeribudget. Status er, at der fortsat er 440.064 kr. til en opdatering af 
toiletforholdene på 3. sal. Samtidig er bygherreleverancen til kunst/forskønnelse ifm det nye 
byggeri endnu ikke navngivet og der er forskellige forslag i spil. Samlet er der således 721.314 
kr. som forventes anvendt ultimo 2016 eller i foråret 2017. Budgettet for det samlede byggeri 
på i alt 22. mill. er således holdt. 

 
Ad. 3 Udtalelse om Rybners anmodning om udbud af det 2-årige hf. Det fremlagte udkast til 
svar blev godkendt. 

 
Ad. 4. Finansforslaget – foreløbige beregninger af konsekvenser for skolen: Det udsendte 
notat, hvor Susanne har beregnet konsekvenserne for indtægterne  med det nuværende 
aktivitetsniveau – der skal således findes yderligere midler, da ændringen af tælledagene giver 
en helårsvirkning på ca. 1,5 mill. mindre i indtægt. Rektor fremlægger i forbindelse med budget 
2017 som fremlægges på næste bestyrelsesmøde forslag til prioriteringer, hvor de nye vilkår er 
en del af forudsætningerne.. 
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Ad 5. Rundvisning i den nye bygning! I forbindelse med rundvisningen i den nye 
bygning(Naturfagsbygningen) blev mulige kapacitetsudvidelser drøftet med bestyrelsen til 
senere behandling i forbindelse med ny resultatlønskontrakt for rektor. 

 
Ad.6 Opgørelse af Rektors resultatlønskontakt. Det af formand og næstformand udarbejde 
forslag til udmøntning af rektors resultatlønskontrakt blev drøftet og besluttet. 

 
 

Ad. 7. Ny resultatlønskontrakt for Rektor: Det af formand og næstformand udarbejde forslag 
til ny resultatlønskopntrakt for skoleåret 2016-2017 blev drøftet og vedtaget. Der blev udtrykt 
ønske om, at en større gruppe af medarbejdere/kursister indgår i forbindelse med en ny survey 
på kommuniktaionsområdet. 
 
Ad. 8. Evt. Intet. 

 
  

 
 
Venlig hilsen 
 
Frants Regel 


