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Bestyrelsesmøde 

Referat 

 

Dato: 13.12.21 

Kl.:  15.00 – 17.00 

 

Tilstede: 

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

Højhus Jeppesen, Erik Flyvholm, Payman Al Kole, Christina Blindkilde Christensen 

Afbud: Kirsten Damgaard Høj 

 

Referent: 

Martin Rasmussen 

 

Velkomst ved Asbjørn Christensen 

Til orientering:  

1. Line Simonsen orienterede om, at vi her på VUC-HLS går i gang med at planlægge arbejdet med FN’s 

17 Verdensmål og bæredygtighed.  Gennem VUC’s verdensmålsforum har vi forpligtet os på at 

arbejde med det på 3 niveauer:  

• Undervisning og pædagogisk praksis  

• Daglige drift  

• Den strategiske udvikling  

D. 4. og 5. marts 2022, hvor vi har et personaledøgn, skydes det i gang med fælles opstart for hele 

organisationen. Simon Elsborg Nygaard, der er Ph.d i bæredygtighedspsykologi, giver os noget at tænke 

over og helt konkrete bud på, hvordan man kan gå i gang.  

I august 2022 vil der være en temadag om Verdensmålene og bæredygtighed for alle kursister, som 

underviserne skal planlægge. Medio november 2021 havde vi to undervisere i København til en stor 

konference om verdensmål 4.7, hvor det centrale var at fremme undervisning i bæredygtig udvikling, 

menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene, globalt medborgerskab, samt anerkendelse af 

kulturel mangfoldighed. Målet er at gøre Verdensmålene til hverdagsmål i alle af organisationens lag som 

videreudvikling af visionen.  

Martin Rasmussen er i øjeblikket i gang med modulet Ledelse og bæredygtighed på VIA, som han 

afslutter i begyndelsen af januar. Her vil vi også kunne hente viden og inspiration. 
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Til beslutning: 

2. Budget 2022 / opfølgning på 2021 (se bilag Budget 2022 og budgetopfølgning 2021)  

Line Simonsen gennemgik Budget 2022 og budgetopfølgning 2021.  

Taxameteret er for ganske nyligt forhøjet, hvilket betyder, at vi får ca. kr. 250.000, - mere end det 

budgetterede.  

Vi har budgetteret med et overskud i 2022 på kr. 61.000, - og et estimeret overskud i 2021 på kr. 266.000, 

-.  

På landsplan er der et stort fald af kursister både på HF-e og AVU, hvilket også gør sig gældende her hos 

os. Den gunstige beskæftigelsessituation betyder, at der ikke er samme efterspørgsel på vores 

uddannelser. Vi forventer ikke, at det skulle ændre sig væsentligt i 2022, og derfor er der også indregnet 

et aktivitetsfald i året. 

Personaletilpasninger slår nu fuldt igennem på lønomkostningerne og dette fortsætter i 2022. 

Likviditetsbudget (se s. 8 i Budget 2022 og budgetopfølgning 2021). I henhold til skolens finansielle 

strategi, skal der udarbejdes likviditetsbudget for en flerårig periode. Budgettet viser en stabil likvid 

beholdning. Skolen behøver derfor ikke generere store overskud for at opretholde likviditeten, men et 

resultat omkring nul vil være tilstrækkeligt.  

Bygningerne er i en god stand, og der er afsat midler til almindelig vedligeholdelse. Derfor er der ingen 

planer om større investeringer i bygningerne. 

Vi har skiftet revisionsfirma fra Deloitte til PWC, og alt går efter planen. Det nye revisionsfirma vil i nær 

fremtid bede bestyrelsesmedlemmerne om underskrifter i forbindelse med Hvidvaskloven. 

Vi skal også udarbejde et bud på budget 2023. Fremskrivningsprocenter er 1%, men det endelige  

kommer helt an på pristalsreguleringen.  

Når det nye takstkatalog kommer, reviderer vi budgettet ud fra de nyeste tal. Dette fremlægges på det 

efterfølgende bestyrelsesmøde. 

Herefter godkendte bestyrelsen budgettet. 

 

3. Strategidag d. 12.01 2022 i Musikteateret Holstebro  

Bestyrelsen afholder strategidag, hvor vi starter med frokost kl. 12.00 og afslutter med aftensmad. Der 

kommer et program for dagen i begyndelsen af det nye år. 

 

4. Mødekalender – forslag til nye mødedatoer:  

• Mandag 28.03 2022 – revisionsfirmaet kommer kl. 15.00 – 17.00.  

• 30.05 2022  
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• 05.09 2022  

• 31.10 2022  

• 12.12 2022  

Kalendertidspunkterne er hermed vedtaget.  

Ny bestyrelse tiltræder 1. maj 2022. 

 

5. Kort nyt (se bilag Kort nyt fra VUC + Personalenyt)  

Asbjørn Christensen orienterede om Toplederseminaret, som han og Line Simonsen deltog i. 

Budskabet var, at kompetenceudvikling er et vigtigt indsatsområde, da man ved, at der i 2030 vil være 

ca. 800.000 danskere, der ikke har de kvalifikationer, som kræves. Derfor er man nødt til at nytænke, 

hvordan man får skabt god kontakt til virksomhederne og dermed får etableret undervisningen for deres 

medarbejdere. Ministeriet påpegede, at VUC’erne er en økonomisk gevinst for samfundet og den 

enkelte, men det er en udfordring, at aktivitetsniveauet er faldet på AVU fra 2018 – 2020 med 44%. 

Fra centralt hold vil man have analyseret hele eftervidereuddannelsesstrukturen, da der er rigtig mange 

forskellige retninger og muligheder (ca. 3.000). Men lige nu og især i fremtiden vil der være mangel på 

almene kvalifikationer – og man ønsker denne fremtidssikring. Derfor ønsker man bl.a. også, at flere skal 

tage en erhvervsuddannelse og færre en lang videregående uddannelse. Noget af vejen dertil er måske 

professionsrettede fagpakker. 

Line Simonsen påpegede, at det er et paradoks, at man fra ministerielt hold har besluttet, at FVU-digital 

og FVU-engelsk lukkes for ledige, velvidende der er et kæmpe behov for opkvalificering særligt på it-

området.  

Erik Flyvholm spurgte, om der blev talt om FGU’en på toplederseminariet, hvilket der ikke gjorde, men 

FGU’en skal evalueres i 2023. 

Arbejdstilsynet var på besøg en hel dag her på VUC, hvor hver en krog blev tjekket. Det var en positiv 

oplevelse, og tilbagemeldingen var ligeledes meget positiv.  

Lene Borg fortalte om sit netop afsluttede forløb på VIA Styr på Studiedansk. Det var nogle meget 

interesserede studerende, og der er kommet flotte evalueringer. Udfordringen har for nogle studerende 

været, at de tvinges til at vælge mellem Styr på Studiedansk og deres faglige dag, og måske kan det 

tilrettelægges anderledes fremadrettet. Vi tager en dialog med VIA om dette.  

Til januar får vi Lene Bech som praktikant i vores økonomiafdelingen. Lene er studerende fra 

Erhvervsakademiets finansøkonomiuddannelse. Praktikken varer 12 uger. 

Tina Albertsen vender tilbage til januar med 20 timer i vejledningen. Hun skal bl.a. aflaste Anne-Marie 

Rønn, der vil være meget optaget af STAR-projektet. 

Vores kommunikationsmedarbejder Lena Kaasing stopper ved udgangen af januar 2022. 

Kommunikationsopgaverne vil fremover varetages af vores receptionist Mia Andersen. 
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7. Nyt fra kursistrådet 

Kursistrådet gør rigtig meget for, at der skal ske forskellige arrangementer for kursisterne. De stillede 

også op til FGU-brobygningen – stor tak for det.  

 

8. Evt.  

Asbjørn Christensen afsluttede dagen med at understrege, at det havde været et meget specielt år – et 

meget anomalt år, og vi venter på et rimelig normalt skoleår.  

Tak til personalet på VUC – det er jo gået rigtig godt på trods. Stor ros til medarbejdere – og også til 

ledelsen. Tak til jer. Og tak til bestyrelsens arbejde – tak for et godt fremmøde. Jeg glæder mig, til vi 

mødes til januar, hvor vi skal se på strategierne. 

God jul og godt nytår 

Line Simonsen takkede også mange gange for dette år - det har været specielt, men det lærer man meget 

af. Vi har meget konstruktive mennesker her i vores bestyrelse.  

Tak for i dag – tak for et godt møde.  

 

 

Næste bestyrelsesmøde: mandag 28.03 2022 kl. 15.00 – 17.00 

 

 

 

 

 

Asbjørn Christensen    Heidi Bergenhammer 

Formand    Næstformand 

 

 

 

Mona Blaabjerg Nielsen Lene Borg  Erik Flyvholm 

Medarbejderrepræsentant Medarbejderrepræsentant Bestyrelsesmedlem 

 

 

 

Flemming Højhus Jeppesen Payman Al Kole Christina Blindkilde 

Bestyrelsesmedlem  Bestyrelsesmedlem Kursistsrådsformand 

 


