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Referat bestyrelsesmøde VUC Holstebro-Lemvig-Struer  

Dato: 18. maj 2017 

Sted: VUC Holstebro 

 

 

Til stede: 

Asbjørn Christensen, formand, Anni Svinth, næstformand, Linda Bech Wind, Morten Madsen,  
Henrik Johan Stentebjerg, Mona Blaabjerg Nielsen, Gert Sander Jensen, Mads Jakobsen 
 

Afbud:  
Kirsten Skov Berthelsen, Jonas Kastbjerg Gaba, Patrick Nielsen 

 

 

Referent: 

Lene Tange 

 

Velkomst ved Asbjørn Christensen (AC). 
 

 

1. Underskrift af bestyrelsesreferat fra den 26.3.17. Der er ikke indkommet forslag til ret-

telser.  

 

Bestyrelsesreferatet blev underskrevet. 

  

2. Sidste bestyrelsesmøde i marts 2018 foreslås flyttet til 19. marts 2018, da den 26. 

marts er i påskeugen.  

 
Det blev aftalt, at bestyrelsesmødet i marts 2018 ændres til den 19. marts 2018. Gert Jensen 
(GJ) inviterer i Outlook. 
  

3. Forårsøkonomiopfølgning. Vores aktivitet i 1. kvartal er mindre end forventet. Aktivite-

ten i 2. kvartal bliver lidt større end forventet. Vi forventer, at vi samlet kan holde bud-

gettet for 2017. Jf udleverede bilag. 

 
GJ tilføjede, at vi er meget opmærksomme på aktiviteten og stadig forventer et overskud på 
150.000. 

 
AC afsluttede punktet med, at det er godt at vide, at vi har elastik i økonomien og at der følges 
op løbende.  

  

4. Regeringsudspillet om Forberedende uddannelse.  Regeringsudspillet er den 10. maj 

udsendt til bestyrelsen. Der er sendt et notat til Annette Lind med Nordvestjyske briller 

på forslaget. Dette er sendt til bestyrelsen den 11. maj. Der ønskes en drøftelse af per-

spektiverne for VUC Holstebro-Lemvig-Struer, der risikerer at miste knap 50% af AVU 

kursisterne til den nye uddannelse. 

   

AC foreslog en halv times drøftelse af dette punkt og understregede, at der ikke er noget konkret 
til dette punkt, det er kun et udspil.  
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Det blev aftalt, at der rettes henvendelse til relevante folketingspolitikere. 
 

Efter de fælles drøftelser forslog GJ, at bestyrelsen afholder en strategidag i efteråret 2017, når 
lovforslaget er kendt og det endelige resultat af lovarbejdet tegner sig. 
 
Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget om en strategidag. 
 
Bestyrelsen følger løbende regeringsudspillet, og når der kommer nyt, sendes det rundt til alle. 

 

 

5. Første drøftelse resultatløn. Ministeriet har ikke udsendt nye retningslinjer for udarbej-

delse af den kommende resultatlønskontrakt og derfor bliver det efter de nuværende 

gældende regler. Det foreslås, at medarbejderrepræsentanterne, formanden og næst-

formanden sammen med forstanderen udarbejder forslag til resultatlønskontrakt til be-

styrelsesmødet i oktober 2017. Er der punkter medlemmer af bestyrelsen ønsker, der 

skal indgå i resultatlønskontrakten. Jf udleverede bilag. 

 
Formandskabet henstillede til, at den gode model, vi har for at lave resultatløn her på stedet, den 
fortsætter vi med. Dagligdagen her på stedet skal afspejles i denne kontrakt.  

 
Det er den nugældende bemyndigelse der tages udgangspunkt i. 

 
Bestyrelsen fandt det oplagt, at få det kommende lovforslag, behandlet under pkt. 4, ind i kon-

trakten. 
 

Bestyrelsen bemyndigede til, at fortsætte efter den nugældende model. 
 

  

6. Pædagogisk punkt – ”Hvad arbejdes der pædagogisk med i 2017/18” ved Henrik Sten-

tebjerg  

 
Henrik Stentebjerg gennemgik næste kursusårs pædagogiske fokuspunkter, som kommer til at 
foregå i selvstyrende læringsfællesskaber. Det er en anden måde at organisere på. Der er ikke et 
fast tema, det er interessestyret med pædagogisk fokus, hvor kollegerne selv udvælger og uddy-
ber i praksis og i fællesskab. 
Ca. 90% af kollegerne har frivilligt meldt sig og det fordeler sig på 16 temaer. 

 

Bestyrelsen glæder sig til at få en tilbagemelding på dette arbejde. 
 

AC takkede for et spændende indlæg – bestyrelsen er imponeret og bad GJ viderebring ros til 
personalet. 

 
  

7. Kort nyt fra VUC – jf udleverede bilag.  

 

Intet. 

  

8. Personalesituation – jf udleverede bilag. 

 

Intet.  

  

9. Kort nyt fra kursisterne 
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Intet. 

 

10. Information 

 

Intet. 

  

11. Evt.  

 

Linda Bech Wind har fået nyt arbejde på HHX på UCH fra august. 

 

AC går på pension pr. 31. juli 2017 og udtrykte, at han fortsat gerne vil passe arbejdet i bestyrel-

sen. 

 

AC og GJ ønskede alle en rigtig god sommer. 

 

 

 

 

  

 
 

Venlig hilsen 
 
 

 
 
Asbjørn Christensen  Gert Jensen 
Formand   forstander 


