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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 
Lone Brinch Nielsen -  medarbejderrepræsentant 
Christina G. Jespersen -  kursistrepræsentant 
Jonas Barth - kursistrepræsentant 
 
 
 
 
Referat af mødet d.6. december  
 

Ad. 1 Siden sidst (bilag): Med udgangspunkt i ”Siden sidst” drøftede bestyrelsen bl.a. det 
paradigmeskift der over de sidste år har været i efterspørgslen af voksen efter og 
videreuddannelse(VEU), og som i øjeblikket udfordrer uddannelsesudbuddet i bl.a. amu-
systemet. Drøftelserne gik ligeledes på i hvor høj grad VUC-sektoren kan blive fanget ind i 
nogle af de samme udfordringer f.eks. på baggrund af en ændring i reglerne for optag, SU 
eller flere institutionsudbud med skærpet konkurrence til følge!. 

 
Ad. 2. Budget 2017 (2018 – 2020): På bagrund af det udsendte budgetoverslag og efter 
Susannes gennemgang tilsluttede bestyrelsen sig det udsendte budget 2017. På baggrund 
af budgettet for overslagsårene, hvor overslaget bl.a. i 2020 forventes et budgetteret 
underskud på godt 4 mill. drøftede bestyrelsen, hvordan man kunne arbejde med budgettet 
fremadrettet således at man også i 2020 – alt andet lige, ville være i stand til at fremlægge 
et budget med overskud. Rektor blev derfor bedt om, at der i løbet af forårets 2017 2 
planlagte bestyrelsesmøder fremlægger forslag til initiativer der bringer 
budgetoverslagsårene i plus. Bestyrelsen gav samtidig udtryk for, at der i udgangspunktet 
for et sådant ”forslagskatalog” ikke er temaer, som man skal se bort fra – herunder f.eks. 
afdelingsstrukturen.   

 
Ad. 3 Regnskab 2016: Det forventede regnskabsresultat for 2016 er på ca. 1, 8 mill. 
 
Ad 4. Evt. Datoer for forårets bestyrelsesmøder: 21. marts og 23. maj! 

 
 
Venlig hilsen 
 
Frants Regel 


