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Bestyrelsesmøde 

Referat 

 

Dato: 22.03.21 

Kl.:  15.00 – 17.00 

 

Tilstede: 

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

Højhus Jeppesen, Kirsten Damgaard Høj, Melanie Christensen 

Afbud: Payman Al Kole, Erik Flyvholm 

 

Referent: 

Martin Rasmussen 

 

 

Til beslutning:  

1. Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat 

Velkomst ved Asbjørn Christensen, hvorefter Peter Nørrevang fra Deloitte fremlagde punktet – se 

DRAFT fra Deloitte.  

Årsregnskabet viser et underskud på ca. kr. 625.000.  Bag underskuddet gemmer der sig et 

driftsoverskud på ca. kr. 230.000,- samt en teknisk regulering som følge af den nye ferielov.  

 

Reguleringen er på ca. kr. 835.000,-. Peter Nørrevang forklarede, at det ikke har været muligt at 

forudse reguleringen. Forklaring følger nedenstående: 

- Skyldigt beløb af samtidighedsferien: Beløbet er på ca. kr. 475.000,-. Dette skyldes feriedagene 

afholdt mellem jul og nytår, som ikke er registreret pr. 31.12.2020. Peter Nørrevang oplyste, at det 

er valgfrit, om vi vil periodisere dette, men at det i givet fald så skal gøres hvert år. Han bakkede op 

om, at vi ikke periodiserer det i 2020 og så heller ikke gør det fremadrettet. Da ferien fremadrettet 

er placeret på samme vis, vil problemet ikke opstå igen. Det er kun opstået pga. forskydningen af 

ferien med den nye ferielov.  

- Regulering af skyldig feriepengeforpligtelse: Beløbet er på ca. kr. 96.000,-. Dette skyldes en ændring 

fra Undervisningsministeriet, hvor vi er blevet pålagt at ændre regnskabspraksis, således at der også 

skal hensættes feriepenge af værdien af medarbejdernes eget pensionsbidrag. Dette er også kun i 

2020.  
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- Forrentning af indefrosne feriepenge 2019: Beløbet er på kr. 22.000,-. En ny udgift, der fortsætter i 

de kommende år, indtil man evt. har betalt de indefrosne feriemidler. Forventet forrentning på 2,2 

– 2,5% p.a. af ca. 2,6 mio., dvs. ca. kr. 65.000,- årligt i ekstra finansielle omkostninger.  

 

Vi har altså en forklaring på ca. kr. 600.000,-. Den resterende del skyldes almindelige udsving.  

 

Vil man læse mere kan dette fx ske hos revisionsfirmaet EY her: 

https://assets.ey.com/content/dam/eysites/ey-com/da_dk/topics/assurance/assurance-pdfs/ey-

artikel-ferieloven-2018.pdf   

og her: https://www.ey.com/da_dk/government-public-sector/opgorelse-af-den-

regnskabsmaessigeferiepengeforpligtelse.  

 

 

To punkter til fremtidig opmærksomhed: 

 

- Reelle ejere: En gang om året skal de reelle ejere (bestyrelsesmedlemmerne) registres hos 

Erhvervsstyrelsen.  

 

- Realkreditlån: Bestyrelsen skal lave en finansiel strategi. Dette tages op på et bestyrelsesmøde 

maj 2021. Det forventes, at der kommer paradigmer for dette fra ministeriet.  

 

Peter Nørrevang afsluttede hermed gennemgangen af årsrapporten. Der er ingen kritiske 

bemærkninger – det er en blank påtegning.  

Flemming Højhus tilføjede, at det er flot, at prøvekvotienten er steget under corona-nedlukningen. 

Desuden er det et generelt et rigtigt flot resultat under de givne forhold.  

Asbjørn Christensen afsluttede punktet med at udtrykke sin tilfredshed med, hvordan VUC 

Holstebro-Lemvig-Struer ledes og administreres. Årsrapporten blev enstemmigt vedtaget. 

 

 

 

Til orientering:  

 

2. Pædagogisk visionspunkt 

Der er i dette skoleår blevet arbejdet på forskellig vis med at bringe visionen til live. Fie Bruun (HF-

lærer) udfoldende på bestyrelsesmødet, hvordan hun har arbejdet med visionen i sin lærerpraksis, 

hvor høj faglighed, klasserumsledelse og tydelighed har været centrale elementer. God faglig 

sparring på tværs af faggrænser samt lærerens interesse for den enkelte kursist er ligeledes vigtige 

elementer. 

Lena Kaasing (kommunikation + studievejleder) fortalte efterfølgende om, hvordan hun har arbejdet 

med visionen ud fra sit arbejdsfelt. Visionen har ofte dannet bagtæppe for de mange forskellige 

https://assets.ey.com/content/dam/eysites/ey-com/da_dk/topics/assurance/assurance-pdfs/ey-artikel-ferieloven-2018.pdf
https://assets.ey.com/content/dam/eysites/ey-com/da_dk/topics/assurance/assurance-pdfs/ey-artikel-ferieloven-2018.pdf
https://www.ey.com/da_dk/government-public-sector/opgorelse-af-den-regnskabsmaessigeferiepengeforpligtelse
https://www.ey.com/da_dk/government-public-sector/opgorelse-af-den-regnskabsmaessigeferiepengeforpligtelse
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forhold, der er blevet diskuteret med kolleger og kursister og dermed været medvirkende til at 

afmontere konflikter, vi kunne være stødt ind i. Visionen har givet et godt afsæt for langt flere 

kvalificerede samtaler, der har været medvirkende til at udvikle vores arbejdsgange og det kollegiale 

samvær.  

Bestyrelsen takkede for at komme med ’i maskinrummet’. 

 

 3. Kort nyt fra VUC (se bilag)  

Line Simonsen orienterede om, at vi på VUC, som en del af den generelle genåbningen af samfundet, 

skal i gang med test og kontrol (selvpodning) af alle kursister og ansatte. Pt. regner vi med at købe 

os til hjælp udefra, hvilket bliver afklaret i løbet af i dag eller i morgen.   

 

Undervisningsministeriet har medtænkt VUC’erne i denne nedlukning, hvilket betyder, at det til 

sommer bliver muligt for nogle HF’ere at afslutte med eksamen. Desværre gælder det ikke for 

AVU’erne, som skal have en standpunktskarakter, der bliver ophøjet til eksamenskarakter – lige som 

sidste sommer.  

 

Resultatet af MTU’en er kommet i dag, og resultaterne gennemgår vi på bestyrelsesmødet i maj. 

 

Forårets elevtilfredshedsundersøgelse (ETU) er udskudt til efteråret, da det ikke giver mening med 

den tiltænkte spørgeramme, mens kursisterne er hjemsendte. 

 

SU er gået i gang med at formulere en samværspolitik i forhold til chikane, krænkelser og mobning. 

 

Langs med bygningerne har vi fået fræset noget af græsarealet op, og inden længe skal de sås til, så 

vi får masser af forskellige vilde blomster (Vild med vilje), der kan være med til at øge biodiversiteten 

og ikke mindst en fryd for øjet. 

 

 

4. Personalesituationen (se bilag)  

 

5. Nyt fra kursistrådet  

Der er ikke noget nyt fra kursistrådet i denne omgang. 

 

6. Evt. 

 

VUC årsmødet afholdes onsdag d. 28. april 2021 kl. 10.00 – 12.15. Vi tilmelder os hver især til dette 

arrangement.  

 

Nyt om Struer-huset; der arbejdes forsat med emnet. 
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Næste bestyrelsesmøde: mandag d. 31. maj 2021 kl. 15.00 – 17.00 

 

 

 

 

Asbjørn Christensen  Line Simonsen  Heidi Bergenhammer 

Formand  Rektor  Næstformand 

 

 

 

Mona Blaabjerg Nielsen Lene Borg  Erik Flyvholm 

Medarbejderrepræsentant Medarbejderrepræsentant Bestyrelsesmedlem 

 

 

 

Flemming Højhus Jeppesen Kirsten Damgaard Høj Melanie Christensen 

Bestyrelsesmedlem  Bestyrelsesmedlem Kursistsrådsformand 

 


