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Bestyrelsesmøde 

Referat 

 

Dato: 25.03 2019 

Kl.:  15.00 – 17.00 

 

Tilstede: 

Gert Jensen, Asbjørn Christensen, Anni Svinth, Erik Flyvholm, Flemming Højhus Jeppesen, Payman Al Kole 

Heidi Bergenhammer, Mona Nielsen, Lene Borg, Thorbjørn Meller 

 

 

Referent: 

Line Simonsen  

 

 

 

1. Underskrivelse af referat 

 

Til beslutning: 

 

2. Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat. Peter Nørrevang fra Deloitte deltager i punktet  

Årsrapporten for 2018 viser et underskud på 1.7 mio. kr. som er utilfredsstillende. Årsagen 

skal findes i et fald på både vores HF-e aktivitet og på indtægtsdækket virksomhed (IDV).  

 

Gennemgang af regnskabet v. revisor Peter Nørrevang.  

Regnskabet er uden påtegninger. 

Der skal fortsat være fokus på at opretholde en god likviditet.  

Der skal pga. den nye ferielov måske deponeres omkring 4 mio. ultimo 2020. Dette vil  

påvirke likviditeten.  

Kommentar; det er værd at bemærke, at det er første gang i institutionens historik som 

selvejende, at man kommer ud med et negativt resultat, og fra næste år budgetteres igen 

med positivt resultat.  

Gennemgang af revisionsprotokollatet også v. Peter Nørrevang 

Intet særligt at bemærke. 

Spørgsmål omkring fastforrentet lån overfor variable renter. 
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Regnskabet og protokollen vedtages og underskrives. 

Heidi Dalsgaard bemyndiges til at indsende årsrapporten m.m. til ministeriet.  

 

 

3. Likviditet fremover herunder låneprofil. 

VUC Holstebro-Lemvig-Struer har stadig en god likviditet på 12.421.250 kr. pr. 31. december 

2018. I forbindelse med etableringen af den nye FGU institution skal vi overdrage 12% af 

vores egenkapital minus akkumuleret IDV overskud, samt feriepengeforpligtigelsen for de 

medarbejdere, der bliver virksomhedsoverdraget.  

Herudover kommer deponeringen af feriepengene ved overgangen til den nye ferielov. 

Vores låneprofil er lige nu, at vi afdrager ca. 1.4 mio. kr. om året. En så hurtig nedbringelse af 

gælden kan på sigt presse vores likviditet og det foreslås derfor, at muligheden for 

omlægning af lån, så der er en større sammenhæng mellem afskrivninger og afdrag, 

undersøges. 

Formandskabet foreslår indhentning af nyt lånetilbud, der også tager hensyn til 

deponeringen af feriepengene ved overgangen til den nye ferielov. I samme øjemed 

undersøges bidragssatserne ved andre udbydere.  

Bestyrelsen godkender forslaget.  

 

4. Spaltningsplan og -redegørelse for VUC’et i forhold til FGU institutionen, herunder en status. 

Spaltningsplan vedlagt. 

FGU-institutionen ønsker ikke at købe Struerbygningen. Vi håber i stedet på en lejeaftale.  

Bestyrelsen godkender og underskriver spaltningsplanen.  

 

Til orientering 

 

5. Resultat af kursisttilfredshedsundersøgelsen december 2018 

Vores kursisttilfredshedsundersøgelse viser et resultat lige over landsgennemsnittet. 

Undersøgelsen er vedlagt 

 

6. Revisionens formål 

Vedlagt bilag om revisionens formål 

Ingen yderligere bemærkninger eller spørgsmål. 

 

7. Databeskyttelse – en status 

Vores DPO, Peter Cederstrøm fra Aarhus HF og VUC, har sent vedlagte ledelsesrapport. 

Vi er godt i gang og har forbedret mange procedurer. Vi er fortsatte opmærksomme på 

processen. 

 

8. Pædagogisk punkt 

Et af indsatsområderne i årets kvalitetssikringsplan er, at vi på HF opgraderer 

faggruppesamarbejdet til professionelle læringsfællesskaber med kursistens læring i fokus 
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gennem aktioner og tiltag samt efterfølgende reflekterende samtaler de involverede 

undervisere imellem. Erfaringerne herfra videndeles bl.a. på forårets lærermøder således, at 

vigtige læringsmæssige pointer og fund bredes videre ud end til den enkelte faggruppe.  

I engelskfaggruppen har Peter Damgaard og Kim Sørig Larsen arbejdet med differentiering og 

rammesætning i en tolærerordning på et stort engelskhold, og de vil fortælle om 

overvejelserne, fund og gevinster.  

Herunder kan nævnes øget aktivitet og højere motivation blandt kursisterne. Gode 

holdevalueringer, høj gennemførsel og pæne karakterer. Udvikling af egen 

undervisningspraksis i samspil med kollega og afdækning af evt. blinde vinkler.  

 

9. Kort nyt fra VUC.  Se bilag. 

 

10. Personalesituationen. Se bilag. 

 

11. Kort nyt fra kursisterne. 

 

12. Videregivelse af information.  

 

FGU institutionens placering i Struer er endnu uafklaret, og bestyrelsens betragtninger omkring 

dette videregives derfor ikke. 

 

13. Evt. 

 

 

Venlig hilsen 

Asbjørn Christensen  Gert Jensen 

Formand   næstformand 

 

Anni Svinth    Erik Flyvholm 

næstformand 

    

 

Flemming Højhus Jeppesen  Heidi Bergenhammer  

 

 

Mona Nielsen   Lene Borg 
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Thorbjørn Meller  Payman Al Kole 

 

 

 

 

 


