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Bestyrelsesmøde 
Referat 

 

Dato: 26.10.18 

Kl.:  13.00 – 15-00 

 

Tilstede: 

Gert Jensen, Asbjørn Christensen, Anni Svinth, Erik Flyvholm, Payman Al Kole, Heidi Bergenhammer 
Mona Nielsen, Lene Borg, Thorbjørn Meller 

Fraværende: 

Flemming Højhus Jeppesen 

Referent: 

Line Simonsen  

 

 
Referat:   

 
1. Underskrivelse af referat 

Bemærkning; tidligere referater skal gøres tilgængelige på Onenote. 
 
Til beslutning: 
 

2. Beslutninger på baggrund af strategimødet den 28. september. Bilag vedlagt 
  
Beslutningerne fra strategidagen: 
Vi ønsker at bevare et undervisningstilbud i Struer, og vil arbejde på at udvide samarbejdet med 
Struer Kommune. Samtidig arbejdes der på løsninger, hvor vi kommer til at dele huset i Struer med 
den nye FGU institution. 
Driften tilpasses i Struer således, at udgifterne hertil minimeres bl.a. gennem eksamensafholdelse i 
Holstebro fra sommer 2019. 
Vi beholder huset i Holstebro, og søger samarbejdspartnere ved evt. ledig lokale kapacitet. 
 
Bestyrelsen bakker fortsat op om ovenstående beslutninger. Struerhuset ønskes overdraget til den 
nye FGU institution efter de gældende regler. 
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Vi skal have medlemmer til det nye uddannelsesudvalg; Morten Madsen, Birn, har sagt ja, vi 
afventer svar fra TR på Cheminova. Vi er interesserede i profiler, der har viden indenfor 
voksenefteruddannelse for beskæftigede. 
 

3. VUCs kvalitetssikringsplan for 18/19. Bilag vedlagt 
Konceptet er godkendt. 
 

4. Indsatsområder 18/19. Bilag vedlagt 
 
Områderne er godkendt. 
 

5. Evaluering af forstanderens resultatlønskontrakt 17/18. Bilag vedlagt 
Kort introduktion til begrebet resultatløn af hensyn til de nye bestyrelsesmedlemmer.  
Opgørelsen af resultatlønskontrakten er accepteret og berammes til 109.375 kroner. Bestyrelsen 
bemyndige forstanderen til at evaluere viceforstandernes resultatlønskontrakter. 
  

6. Forstanderens resultatlønskontraktfor 18/19. Forslaget til resultatlønskontrakt er udarbejdet i et 
samarbejde mellem medarbejderrepræsentanterne og forstanderen. Forslaget er endvidere vendt 
med formandskabet. Bilag vedlagt   
Efter spørgsmål til den økonomiske fordeling af basisrammen ændres fordelingen.  
Ny fordeling af basisrammen: pkt. 1: 15 %, pkt. 2: 15 %, pkt. 3: 45, pkt. 4: 25% 
Resultatlønskontrakten er efter ovenstående tilrettelse af basisrammefordelingen godkendt.  
Bestyrelsen bemyndige forstanderen til at indgå resultatlønskontrakter med viceforstanderne. 
  
 
Til orientering: 

7. Efterårsopfølgning 2018. Bilag vedlagt  
 
Antallet af årskursister forventes at blive reduceret med 52 årskursister fra 443 i budgettet til 
forventet 391 årskursister og dermed en reduktion i omsætningen på 3 mio. kr. Reduktionen kan 
henføres til 39 færre HF årskursister, 20 IDV årskursister, 7 færre kommunale årskursister og 6 
færre FVU og OBU årskursister. For AVU er der en fremgang på 20 årskursister. 
 
Sparede omkostninger for 1,5 mio. kr. fordelt på sparede lønninger med 0,7 mio. kr., sparede 
øvrige omkostninger med 0,4 mio. kr. og ej forbrugt selvforsikring med 0,4 mio. kr. 

Ovennævnte medfører at årets forventede resultat vil udgøre et underskud på 1,5 mio. kr. mod et 
budgetteret overskud på 0,1 mio. kr. 

 
8. Finanslovsforslaget 2019. Bilag vedlagt 

Besparelserne på 2 % fortsætter og yderligere tiltag i forslaget omkring bygningstaxameter, avu-
takster og HF-net takster gør at vores indtægter fra UVM påvirkes med ca. 700.000 i negativ 
retning. 
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9. Status på Forberedende Grunduddannelse FGU – se bilag 

Virksomhedsoverdragelsen sker torsdag d. 01.11, hvor alle ansatte i de berørte personalegrupper 
vil modtage en mail kl. 14.00 om hvorvidt man er overdraget eller ej. Der skal overføres 7 ansatte, 
hvoraf 2 har meldt sig frivilligt. De berørte medarbejdere inviteres til samtale med ledelsen. 
 

10. Kort nyt fra VUC – se bilag   
    

11. Personalesituationen – se bilag 
     

12. Kort nyt fra kursisterne  
 

13. Videregivelse af information  
Intet at bemærke. 
  

14. Evt.  

Fremadrettet skal tirsdage undgås i mødeplanlægningen. 

Næste møde ændres til mandag d. 10.12. 

 

 
Venlig hilsen 
 
Asbjørn Christensen   Gert Jensen 
Formand   forstander 

 

Anni Svinth    Erik Flyvholm 

næstformand 

 

Flemming Højhus Jeppesen  Heidi Bergenhammer  

 

 

Mona Nielsen   Lene Borg 

 

Thorbjørn Meller   Payman Al Kole 

 


