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Bestyrelsesmøde 
Referat 

 

Dato: 11.12 2019 

Kl.:  15.00 – 18.00 

 

Tilstede: 

Gert Jensen, Asbjørn Christensen, Anni Svinth, Erik Flyvholm, Flemming Højhus Jeppesen, Payman Al Kole 
Heidi Bergenhammer, Lene Borg, Thorbjørn Meller 

Afbud fra Mona Nielsen 

 

 

Referent: 

Line Simonsen  

 
 

1. Referatet underskrives 

 

Til beslutning: 

2. Godkendelse af budget 2020. Grundlaget for budget 2020 er en forventet aktivitet på 294 
årskursister. Dette giver en omsætning på godt 33 mio. kr. Der bliver budgetteret med et positivt 
resultat på 14.000 kr. Der er sat 300.000 kr. af til vores selvforsikring og forventet 400.000 kr. i 
tilskud til Struerafdelingen.  
Aktivitetsgæt er altid forbundet med en vis usikkerhed. Ligeledes ved vi jo endnu ikke, hvordan 
tilskuddet til lukningstruede VUC-afdelinger udmøntes. 
Information om ny tilsynspraksis fra STUK. Bestyrelser vil kunne blive bedt om at forholde sig til fx 
forholdet mellem aktivitet og evt. øget gæld.  
Budgettet er godkendt. 
Bilag vedlagt 
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3. Forslag til lønpolitik for ledere på VUC Holstebro-Lemvig-Struer.  
Forslaget er godkendt. 
Bilag vedlagt 
 

4. Valg af næstformand. Anni Svinth har ønsket at stoppe som næstformand i bestyrelsen, og der skal 
derfor vælges en ny næstformand. 
Heidi Bergenhammer vælges som ny næstformand pr. 1. januar 2020 
  

5. Forslag til mødedatoer: 25. maj 2020, 28. september 2020, 14. december 2020 og 29. marts 2021. 
Mødetidspunkt: 15.00 – 17.00 undtagen 14. december hvor vi slutter 18.00.  
Gert laver mødeindkaldelser og evt. en doodle. 

 

Til orientering 

6. Status på Vision og handlingsplansarbejdet. 
Erfaringer og det videre arbejde med visionen fremlægges for bestyrelsen december 2020. 
Bilag vedlagt 
 

7. Undervisningsministeriet har igangsat et arbejde, hvor der ses på institutionslandskabet. 
Ministeriet har varslet udgivelse af en rapport inden bestyrelsesmødet. Den er dog endnu ikke 
kommet. Asbjørn giver en status på UVMs arbejde med evaluering af institutionslandskabet. 
Asbjørn henstiller til, at man i bestyrelsen i foråret påbegynder snakken om, hvor man ser 
organisationen i fremtiden – i forhold til placering i og samarbejde med det øvrige 
institutionslandskab. Martsmødet forlænges med en time. Start kl. 14.00 Bilag vedlagt 
    

8. Kort nyt fra VUC. Bilag vedlagt 
           

9. Personalesituationen. Bilag vedlagt 
       

10. Kort nyt fra kursisterne 
 

11. Videregivelse af information 
Intet at bemærke 

 
12. Evt.   

Hilsen fra bestyrelsen til alle medarbejdere med tak for året, der gik. 
Gert takker bestyrelsen for samarbejdet i året, der gik. 
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Asbjørn Christensen   Gert Jensen 
Formand   forstander 

 

 

Anni Svinth  Erik Flyvholm  Flemming Højhus Jeppesen 

 

Payman Al-kole Heidi Bergenhammer Mona Nielsen 

 

Lene Borg  Thorbjørn Meller 
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