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Bestyrelsesmøde 

Referat 

 

Dato: 29.09.20 

Kl.:  15.00 – 17.00 

 

Tilstede: 

Line Simonsen, Asbjørn Christensen, Heidi Bergenhammer, Mona Nielsen, Lene Borg, Erik Flyvholm, 

Flemming Højhus Jeppesen, Kirsten Høj, Melanie Christensen 

Afbud: Payman Al Kole,  

 

 

Referent: 

Martin Rasmussen 

 

 

Underskrivelse af referat, sker på næste møde. 

 

Til orientering 

1. Velkomst ved formanden 

 

 

2. Opstart fra rektors stol – organisationsændring, netværks- og visions- og strategiarbejde 

Se bilag 

 

Vi er kommet godt i gang efter sommeren med de organisationsændringer, som skiftet på 

lederposten har medført. (se bilag) Vi er nu end endnu mere skarpskåret organisation, hvor en 

lederstilling samt en ledende studievejlederstilling ikke er søgt genbesat.  

Skiftet til rektorstillingen har kørt i to spor. Et eksternt og et internt. På den eksterne front har Line 

i løbet af de første par måneder mødtes med samarbejdspartnere indenfor sektoren bl.a. vores 

partnerskoler (Skive-Viborg, Kolding og Vest) og indenfor de andre uddannelsessystemer – ligesom 
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der også har været møder i KompetencepartnerMidtvest og 3partsmøder med UCH og 

arbejdsmarkedschef Søren Landkildehus, samt et uddannelsesrådsmøde med andre centrale 

aktører. 

Internt har bl.a. implementeringen af visionens strategier været på dagsordenen fra det første 

samlede MR og videre frem mod personaledøgnet i oktober.  

 

3. Efterårsopfølgning m. budgetopfølgning 

Se bilag – ”budgetopfølgning” 

 

Aktivitet: Samlet set ligger vi i prognosen 16 årskursister under det budgetterede. Der er en ret stor 

afvigelse på AVU, som kan tilskrives en usikkerhed i forhold til effekten af FGU, som først for alvor 

slår igennem i finansåret 2020. Udspaltningen har medført en væsentlig nedgang i antal 

årskursister, som nok er større end forventet. Derudover kan det ses, at der faktisk samlet set er 

fremgang på HF, men at der er sket en forskydning fra HF til HF-net. 

Lønomkostninger: Det ser ud til at vi holder det budgetterede. Vi mangler den fulde effekt af 

personaletilpasningerne, der jo først er effektueret pr. 31.07.20 

Når vi trods manglende opfyldelse af aktivitetstallene alligevel ser ud til at kunne ende med et 

positivt resultat, skyldes det dels færre driftsomkostninger samt et væsentligt højere lærerudlån 

end det budgetterede.  

 

 

4. Kort nyt fra VUC 

Se bilag – ”kort nyt” 

 

 

Til beslutning 

 

5. Lukket punkt 

 

6. Planlægning  

 

Der er forskellige datomæssige ting, som vi skal beslutte: 

Afskedsmiddag for Gert – forslag: i forlængelse af decembermødet 14.12 
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Bestyrelsesmødet i marts – ny dato 22.03 kl. 15.00 – 17.00 (Det oprindelige møde ligger i 

påskeugen) 

Forslag til en ny mødestruktur for bestyrelsen, hvor vi indfører et ekstra møde i efteråret, så den 

fremadrettede mødestruktur ser således ud: primo september, ultimo oktober, december, ultimo 

marts, maj. 

 

7. Bemyndigelse omkring nødundervisning 

 

8. Kort nyt fra kursisterne 

 

9. Videregivelse af information. Punkt 5 som lukket punkt. 

 

10. Evt. R apport fra Arbejdernes Erhvervsråd 

 

 

 

 

Asbjørn Christensen   Line Simonsen 

Formand   Rektor 

 

 

 

 

 

 


