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Bestyrelsesmøde 
Referat 

 

Dato: 10.12.18 

Kl.:  15.00 – 18.00 

 

Tilstede: 

Gert Jensen, Asbjørn Christensen, Anni Svinth, Heidi Bergenhammer, Mona Nielsen, Lene Borg, Thorbjørn 
Meller 

Fraværende: 

Afbud: Erik Flyvholm, Flemming Højhus Jeppesen, Payman Al Kole 

 

Referent: 

Line Simonsen  

 
 

1. Referatet underskrives 
Til beslutning: 
 

2. Godkendelse af budget 2019. Grundlaget for budget 2019 er en forventet aktivitet på 366 
årskursister. Dette giver en omsætning på knap 39 mio. kr., svarende til et fald på ca. 2 mio. kr. i 
forhold til 2018 og et fald på ca. 7 mio. kr. i forhold til 2017.  
Der bliver budgetteret med et positivt resultat på 23.000 kr. Der er sat 400.000 kr. af til vores 
selvforsikring. 
Faldet fra 2018 til 2019 skyldes primært udspaltningen på de 12 % til FGU-institutionen.  
På samme måde kan man se på det budgetterede aktivitetsniveau, at FGU-institutionen overtager 
noget af aktiviteten.  
Budgettet medtager, at vi skal beholde bygningen i Struer, da der stadig er usikkerhed omkring 
hvorvidt den nye institution vil overtage huset.  
Likviditet; selvom den falder pga. bl.a. udspaltningen, så har vi stadig en fin likviditet på omkring 79 
% i likviditetsgrad. 
 
Se udsendte bilag med budget 2019. 
 
Budgettet 2019 er godkendt. 
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3. Forslag til mødedatoer: 
13. maj 2019 
28. oktober 2019 
11. december 2019  
30. marts 2020.  
Mødetidspunkt: 15.00 – 17.00 undtagen 11. december hvor vi slutter 18.00. 
 
Tidspunkterne godkendes, og Gert lægger dem i kalenderen. 

 

Til drøftelse: 
 

4. Status på Forberedende Grunduddannelse FGU. Den nye FGU-bestyrelse er konstitueret med 
Goska Rasmussen som formand. Goska er formand for Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget i Skive 
kommune. Bestyrelsen har opslået en uddannelseschef stilling med ansøgningsfrist den 9. 
december og anden samtale runde den 17. december. 
 
Bestyrelsen informeres så snart navnet på den nye leder er kendt. 
Gert har forberedt de oplysninger omkring bygninger, egenkapital, aktivitetsoplysninger som skal 
videregives til den nye FGU-institution d. 17.12 2018 
 

5. Orientering om den nye organisation.  
Erling Hansen er stoppet som faglig leder for vores økonomi. Det betyder, at Gert har overtaget det 
fulde ansvar for økonomistyringen med Erling tilknyttet som konsulent. 
Vi beholder de samarbejdsflader med VUC Skive Viborg, hvor vi bl.a. deler løn- og fakturaopgaven 
samt flere udviklingsopgaver. 
Line Simonsen har i den forbindelse overtaget ansvaret for vejledningen og kommunikation pr. 1. 
januar 2019. 
 
Se bilag med det nye organisationsdiagram 
  

6. Kort nyt fra VUC  
Siden bilaget er lavet, er matematik C nu en størrelse, hvor det helt sikkert bliver oprettet. Dansk C 
er stadig tvivlsom. 
Tilføjelse; vi er i gang med kursisttilfredshedsundersøgelsen på HF. Der er frist for alle skoler d. 
21.12. 
Gert samarbejder med partnerskolerne om at bearbejde den spørgeramme ministeriet har lavet  
så den kan bruges på AVU 
       

7. Personalesituationen  
 
De virksomhedsoverdragede medarbejdere bliver tilbudt passende efteruddannelse. 
Herudover forsøger vi at sikre et godt informationsflow omkring FGU’en. 
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Se bilag. 
    

8. Kort nyt fra kursisterne  
To af medlemmerne af kursistrådet træder ud til jul, men tre nye har allerede meldt sig klar til at 
overtage deres pladser. 

 

9. Pædagogisk punkt: AVU-net rettet mod beskæftigede.  
John Rasmussen præsenterede et af de ny-udviklede fag; Naturfag G niveau. 
Man har ladet sig inspirere af de skabeloner, som man allerede har udviklet på HF.  
På AVU er det et krav, at der tilbydes undervisning i 20% af fagets undervisningstid. Dette kan bl.a. 
bruges til at sikre en god opstart omkring det it-tekniske. 
Flere af modulopgaverne tager hensyn til kursisternes skrivevanskeligheder, således at flere 
opgaver kan besvares enten skriftligt eller ved at optage sit mundtlige svar. 

 

10. Videregivelse af information  
 
Intet at bemærke. 
 

11. Evt.  
 
Orientering fra bestyrelsesforeningen; stor opmærksomhed på VUC systemets fremtidige rolle i en 
tid, hvor de politiske beslutninger og højkonjunkturen ikke går VUCs vej. Det er en stor opgave for 
alle indenfor sektoren at gøre opmærksom, hvad konsekvenserne kan være, hvis man mister VUC 
som voksent, enkeltfags fleksibelt uddannelsessystem. 
Der bliver arbejdet på at udarbejde en grundfortælling for VUCs særkende, der kan bruges internt 
og overfor embedsværket og beslutningstagere.  
Der arbejdes på at gøre bestyrelsernes rolle mere aktiv omkring et fornyet lønforhandlingssystem 
for ledere indenfor sektoren.  
 

 
Venlig hilsen 

 

 
Asbjørn Christensen   Gert Jensen 
Formand   forstander 

 

Anni Svinth    Erik Flyvholm 

næstformand 
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Flemming Højhus Jeppesen  Heidi Bergenhammer  

 

 

Mona Nielsen   Lene Borg 

 

 

Thorbjørn Meller   Payman Al Kole 

 

 

 


