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Bestyrelsesmøde 

Referat 

 

Dato: 14.12.20 

Kl.:  15.00 – 17.00 

 

Tilstede: 

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

Flyvholm, Flemming Højhus Jeppesen, Kirsten Damgaard Høj, Melanie Christensen 

Afbud: Payman Al Kole,  

 

Referent: 

Martin Rasmussen 

 

• Grundet Covid19 blev bestyrelsesmødet afholdt virtuelt.  

• Referat fra bestyrelsesmødet d. 29.09.20 samt dette referat underskrives på næste 

bestyrelsesmøde i marts måned. 

 

Til beslutning: 

1. Budget 2021 – herunder estimat for 2020 

Velkomst ved Asbjørn Christensen, hvorefter Line Simonsen fortalte om budget 2021 – herunder 

estimat for 2020. Der er i 2021 budgetteret med et overskud på kr. 38.000, og estimeret et overskud 

på kr. 36.000 i 2020.  

I forbindelse med finansloven for næste år er det besluttet at tilbageføre midler til bl.a. de gymnasiale 

uddannelser, hvilket er meget glædeligt, men som lovforslaget ser ud nu, så har politikerne 

formentlig glemt Hf-enkeltfag samt AVU. Både leder- og bestyrelsesforeningen for VUC har tæt 

kontakt til politikere og UVM for at presse på, så Hf-enkeltfag og AVU også får del i de tilbageførte 

midler. Vi håber meget på, at det er en forglemmelse i ministeriet. Der er ikke indregnet et eventuelt 

tilbageført beløb i budgettet for 2021.  

 

Driftskontoen er gennemgået nøje og følges tæt. Der er skåret ind og tilpasset, så den kun omfatter 

det mest nødvendige, men således at vi forsat sikrer institutionens drift og undervisningens kvalitet.  

Det er derfor kommunikeret ud i organisationen, at det bliver et spareår, og vi laver et intelligent 
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indkøbsstop. Ledelsen overvåger antal tilmeldte kursister og er klar til at tilpasse udgifterne, hvis det 

ikke svarer til det forventede.  

 

Det administrative samarbejder er også med til at sikre, at vi udnytter vores ressourcer på den mest 

hensigtsmæssige måde. Samarbejde med Skive-Viborg HF og VUC omkring løn og bogholderi 

fungerer rigtig godt. Ligeledes fungerer samarbejdet omkring økonomistyring med Herning HF og 

VUC meget tilfredsstillende. 

 

Flemming Højhus Jeppesen tilføjede, at det er godt gået – et godt budget alt taget i betragtning.  

 

Asbjørn Christensen afrundede punktet – og budgettet for 2021 blev enstemmigt vedtaget. 

 

2. Forslag til mødedatoer, hvor den aftale mødestruktur med 5 årlige møder træder i kraft: 

Mandag d. 31.05.2021, mandag d. 06.09.2021, mandag d. 25.10.2021, mandag d. 13.12.2021, 

mandag d. 22.03.2021. 

 

Forslag til mødedatoer blev enstemmigt vedtaget.  

 

Til orientering: 

3. Asbjørn Christensen orienterede om toplederseminaret for Danske Hf og VUC (lederforeningen) 

samt Bestyrelsesforeningen, hvor bl.a. direktør i UVM Julie Vig Andersen fortalte om VUC’s rolle og 

udfordringer, som ministeriet ser dem. Ministeriet har bemærket, at mange VUC’ere igennem de 

sidste par år har kørt med store underskud, og det kun er de helt store VUC’ere, der klarer sig godt. 

Fra ministeriets side er der i forhold til VUC’s fremtid særlig opmærksomhed på læse-, stave- og 

skrivefærdigheder samt regne- og it-færdigheder. Ministeriet opfordrer VUC’erne til at fortsætte de 

samarbejder, de allerede har gang i.  

 

4. Pædagogisk visionspunkt 

Grundet den virtuelle udgave af bestyrelsesmødet, har vi valgt ikke at få en underviser samt en Tap’er 

til at fortælle om gruppearbejdet og resultaterne af dette på dette bestyrelsesmøde i dag.  

 

5. Kort nyt fra VUC (se bilag) 

Line Simonsen orienterede om dette efterårssemester, der på VUC har stået i skyggen af corona, 

men som trods alt er forløbet ganske godt. Der har ikke været mange smittede kursister, og der er 

forsat ingen ansatte, som er smittede.  

Martin Rasmussen og Line Simonsen har afholdt en strategidag, hvor de kiggede på nye tiltag for at 

vækste. Der vil være særligt fokus på at få FVU-digital og FVU-engelsk (for virksomheder og ledige) 

startet op, og vi er klar til de første kursister i begyndelsen af det nye år. Januarholdene ser fine ud, 

men desværre er det ikke lykkedes at få startet Hf op i Struer fra januar. Vi forventer dog at kunne 

starte op til sommer, hvor flere FGU-elever er klar til at gå i gang med Hf. 
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6. Personalesituationen (se bilag) 

Heine Svane har 40-års jubilæum til januar 2021, og vi skal i gang med at ansøge om Dronningens 

Fortjenstmedaljen. Heine Svane har desuden valgt at gå på pension fra d. 31.07.2021. 

 

Fra d. 01.02.21 får vi Tina Albertsen i praktik i administrationen og vejledningen frem til 

sommerferien 2021. Tina Albertsen er i gang med at afslutte sin bachelor i administration. 

 

7. Nyt fra kursistrådet 

Der er ikke nyt fra kursistrådet i denne omgang. 

 

8. Evt. 

Nyt om Struer-huset: der arbejdes forsat med emnet. 

 

 

Næste bestyrelsesmøde; mandag d. 22.03.21 kl. 15.00 – 17.00. 

 

 

 

 

Asbjørn Christensen   Line Simonsen 

Formand   Rektor 

 

 

 

 

 

 


