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Bestyrelsesmøde 

Referat 

 

Dato: 04/05/2018 

Kl.:  08.00 – 09.00 

 

Tilstede: 

Gert Jensen, Asbjørn Christensen, Erik Flyvholm, Anni Svinth, Flemming Højhus Jeppesen, Mona Nielsen, 

Lene Borg, Erik Flyvholm, Christina Sprogøe 

 

Referent: 

Line Simonsen  

 

 

Referat:   

 

1. Præsentation af deltagerne i bestyrelsen 

                   Erik Flyvholm, Borgmester i Lemvig kommune - udpeget af Lemvig, Struer og Holstebro  

                   kommune. 

XX , udpeget af DI – her er endnu ikke udpeget nogen.  

Flemming Højhus Jeppesen, Campusleder på VIA - udpeget af VIA UC 

Anni Svinth, udpeget af LO 

Christina Sprogøe, udpeget af kursisterne – med stemmeret 

Mona Nielsen, udpeget af medarbejderne – med stemmeret 

Lene Borg, udpeget af medarbejderne 

 

 

2. Kort gennemgang af vedtægter og forretningsorden 

                  Kort gennemgang af de forskellige udpegede medlemmer og bevæggrunde herfor. Der er 
                  tradition for forholdsvis korte beslutningsreferater. Materialer til bestyrelsesarbejdet 

                  findes på Onenote.  

 

3. Forslag til valg af selvsupplerende medlem.  

                Asbjørn Christensen indstilles som medlem af bestyrelsen. Asbjørn har været formand de 

               sidste 4 år og været udpeget af VIA.  

                Asbjørn Christensen vælges. 
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4. Konstituering af bestyrelsen med valg af formand og næstformand 

 

Asbjørn Christensen stiller op som formandskandidat 

Anni Svinth LO stiller op som næstformandskandidat (nuværende næstformand) 

 
Begge opstillede kandidater vælges. 

 

Der skal arbejdes for at få de rette kandidater forberedt til de kommende 

bestyrelsesperioder. 

 

5. Bestyrelsen udfylder et samlet kompetenceskema over medlemmernes kompetencer.  

 

Indledende betragtninger fra formanden omkring udfordringerne ved den kommende 

FGU. Hvordan ruster vi os til både at stille VUC HLS bedst muligt efter aug. 2019 og 

samtidig etablere et samarbejde med den nye institution. 

 

Skemaet udfyldes af hvert medlem og sendes til Gert indenfor de næste 14 dage.  

 

 

6. Drøftelse og prioritering af kandidater til bestyrelsen, udpeget af bestyrelsen 

I vedtægterne for VUC står 

”Bestyrelsen udpeger ved selvsupplering hurtigst muligt efter nyvalg 2 

medlemmer til bestyrelsen. Medlemmerne skal supplere kompetencerne i 

bestyrelsen eller have specialviden i forhold til VUCs indsatsområder.” 

Erik Flyvholm påpeger tyngden i det kommende arbejde i bestyrelsen. Det skal vi være 

opmærksomme på ved udpegelsen af det nye medlem. Der skal være en vis kendskab til 

fx organisatoriske/virksomhedsmæssige forhold.  

 

 

7. Drøftelse af kort status for VUC, herunder påpegning af de vigtigste opgaver i denne 

bestyrelsesperiode, hvor hovedfokus selvfølgelig er virksomhedsoverdragelsen og tiden efter 

FGU’en. 

Overordnet set så er VUC velkørende både økonomisk, personalemæssigt og 

resultatmæssigt. Der er gode betingelser for at håndtere de kommende udfordringer.  

 

8. Forslag til datoer for de næste møder i 2018. Det foreslås at bestyrelsen mødes:  

 

Sidst i juni, hvor der vil være forårsopfølgning, valg af selvsupplerende medlem og første 

orientering om Forberedende GrundUddannelse FGU – datoen bliver: tirsdag d. 26.06 

kl. 15.00 – 17.00 
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Sidst i september til en strategidag med fokus på VUC efter 1. august 2019, hvor den nye 

FGU institution starter. Datoen bliver fredag d. 28.09 kl. 9.00 – 13.00 

 

Sidst i oktober for vedtagelse af handlingsplan i forbindelse med FGU, 

kvalitetsudviklingsplan, resultatlønskontrakt og økonomiopfølgning - Datoen bliver: 

fredag d. 26.10 kl. 13.00 – 15.00 

 

Medio december for budget 2019 – datoen bliver tirsdag 11.12 kl. 15.00 – 18.00 

 

Ultimo marts 2019 for årsrapport – datoen bliver mandag d. 25.03 kl. 15.00 – 17.00  

 

9. Evt.  

Præcisering af tavshedspligten for bestyrelsesmedlemmerne, samt en påmindelse om at 

ordet i øvrigt er frit.  

Spørgsmål til persondataforordningen. Det kommer på næste bestyrelsesmøde. 

 

Venlig hilsen 

 

Asbjørn Christensen  Gert Jensen 

Formand   forstander 


