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Bestyrelsesmøde 

Referat 

 

Dato: 28.03.22 

Kl.:  15.00 – 17.00 

 

Tilstede: 

Line Simonsen, Asbjørn Christensen, Mona Blaabjerg Nielsen, Lene Borg, Flemming Højhus Jeppesen, 

Kirsten Damgaard Høj, Payman Al Kole og Christina Blindkilde Christensen 

Afbud: Heidi Bergenhammer og Erik Flyvholm 

 

Referent: 

Martin Rasmussen 

 

 

Asbjørn Christensen bød velkommen, hvorefter han gav ordet til revisor Yvonne Dalsgaard Bager fra 

PwC.  

 

Til beslutning: 

1. Årsrapporten se bilag (Årsrapport for 2021 + Revisionsprotokollat til årsrapport for 2021) 

Yvonne Dalsgaard Bager fremlagde årsrapporten for 2021, som viser balance i regnskabet med et 

overskud på kr. 218.907, som egenkapitalen tilsvarende vokser med. Kontrollen har ikke givet 

anledning til bemærkninger, og dermed en blank påtegning. 

Revisionen bemærkede, at VUC-sektoren har været ramt af stor tilbagegang i aktiviteten de seneste 

år, og at det derfor er flot styret igennem af VUC HLS.  

72-73% af VUC HLS’s indtægter går til løn. Der er balance i lønudgifterne, men der skal fortsat være 

opmærksomhed på lønomkostningerne.  

 

VUC HLS har i 2021 fået lidt ekstra tilskud fra ministeriet grundet corona, og dermed er det samlede 

tilskud en anelse højere trods et fald i kursistantallet, når der sammenlignes med 2020.  

 

Asbjørn spurgte til, hvorfor ledelsesomkostningerne pr. årskursist er steget i forhold til sidste år. 

Yvonne svarede, at årsagen skyldes, at tidligere var IT lagt ind under undervisning, men nu skal IT 

konteres på anden vis. Ministeriet har præciseret, at det er en ny konteringspraksis. Yvonne tilføjede 
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i den forbindelse, at ”antal årsværk inkl. ansatte på sociale vilkår” er konteret på anden vis i 2021, 

hvilket også skyldes en ændring i konteringspraksis.  

 

Yvonne orienterede om, at superbrugerrettighederne er løftet ud af bogholderiafdelingen for at 

styrke It-sikkerheden. Desuden er regnskabsinstruksen blevet opdateret, hvilket er et meget stort og 

flot arbejde, som er pågået her på VUC HLS. 

  

Yvonne har foretaget div. stikprøver, og der er ingen bemærkninger i den forbindelse. 

 

Det er klart, at det er dyrt at drive to adresser, men der har ikke på noget tidspunkt i 2021 været 

negativ likviditet. Det ser fint ud, og der er penge i kassen.  

 

Bygningsvedligeholdelsesplanen skal opdateres, og indkøbspolitikken skal formaliseres, så det 

fremgår tydeligt, hvordan vi forholder os, når der skal indkøbes større ting som fx it-udstyr.  

 

Yvonne afsluttede fremlæggelsen af årsrapporten: der er ingen bemærkninger til 

forvaltningsrevisionen, ingen påtegninger……det er godt styret igennem i et svært år.  

 

Asbjørn afsluttede punktet med at spørge, om der var spørgsmål til årsrapporten, hvorefter 

årsrapporten blev enstemmigt vedtaget.  

 

 

Til orientering: 

2. Økonomistyring fremadrettet 

Line Simonsen orienterede om, at der er lavet en nye aftale med Aarhus HF og VUC om sparring og 

hjælp til økonomistyring, da Kenneth Holm fra Herning HF og VUC har fået nyt arbejde, hvorfor 

samarbejdet ikke fortsætter. Skive-Viborg HF og VUC er ligeledes med i aftalen, så vi kan forsætte 

det administrative parløb bedst muligt. Der har været drøftelser, og alle de involverede parter mødes 

inden påske for at få div. praktiske forhold gennemgået.  

 

3. Nyt om STAR-projektet: 

Martin Rasmussen orienterede om, at der inden sommerferien vil være afviklet 8 STAR-projekter 

(Motivation og færdigheder) for områdets jobcentre. I alt har 87 borgere i jobcentreregi været 

igennem projektet, hvoraf 15 borgere efter endt forløb er kommet ind på vore ordinære fag. Det er 

meget tilfredsstillende, da det er borgere, som vi ellers ikke ville have haft mulighed for at komme i 

kontakt med. Ud over de ovenstående 8 projekter, er vi i gang med det tredje projekt for private 

virksomheder, hvor virksomhederne betaler for undervisningen. Dermed når vi samlet 11 projekter 

med udgangen af juni måned. Det er langt over, hvad vi havde turde håbe på, at STAR-projektet 

kunne give os – planen var, at vi skulle nå 10 projekter med udgangen af marts 2023. 

 

4. FN’s verdensmål om bæredygtighed; opstart og personaledøgn:  

Line Simonsen orienterede om VUC HLS’s personaledøgn, hvor vi fik skudt arbejdet med FN’s 

verdensmål og bæredygtighed godt i gang. Simon Elsborg Nygaard, der er ph.d. i 
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bæredygtighedspsykologi, holdt et spændende og interessant oplæg, hvor han fortalte om, hvorfor 

og hvordan vi kan starte den grønne omstilling og den bæredygtige dannelse på VUC HLS. Bl.a. talte 

han om tre dimensioner for bæredygtighed; 1) økonomiske bæredygtighed, 2) social bæredygtighed, 

og 3) miljømæssig bæredygtighed. De forskellige personalegrupper arbejdede i grupper om 

bæredygtighed, og som afslutning på arbejdet producerede hver gruppe en lille fim, som blev vist 

om lørdagen.  

Samarbejdsudvalget og ledelsen arbejder videre med at konkretisere det fremtidige arbejde, som 

alle medarbejdergrupperne bliver en del af. Punktet blev afsluttet med visning af pedellerne og 

rengøringens lille film om, hvad de allerede gør af bæredygtige tiltag samt, hvad de ser, der kan gøres 

fremadrettet. 

 

5. Kort nyt – se bilag (Kort nyt fra VUC + personalenyt marts 2022): 

Line Simonsen fortalte om elevtrivselsundersøgelse, som vi gennemførte på HF i efteråret. Vi ligger 

pænt på rigtig mange parametre, når vi sammenligner på landsplan.  

 

I øjeblikket har vi en virksomhedspraktikant (Anthony) i jobprøvning i vores IT-afdeling et par gange 

om ugen fra jobcenteret i Struer. Vi vil gerne hjælpe de lokale jobcentre, når de har 

virksomhedspraktikanter eller jobprøvninger, og vi ser det som en helt naturlig del at hjælpe på dette 

område, da vores vision om rummelighed og ansvarlighed gerne skulle rette sig udadtil også. 

 

I dette skoleår har vi tilpasset HF-afdelingen med 1,5 årsværk, hvilket får effekt fra det nye skoleår. 

 

6. Nyt fra kursistrådet: 
Kantinen er opmærksomme på snusposer, der i stigende grad ligger rundt omkring.   
 

7. Bestyrelsen efter 01.05.2022 

Asbjørn orienterede om, at bestyrelsens mandat udløber med udgangen af april 2022, da 

bestyrelsesmedlemmerne har siddet i fire år nu.  

Flemming Højhus Jeppesen, der er udpeget af VIA, Lene Borg og Mona Blaabjerg Nielsen, der er 

medarbejderrepræsentanter, samt Christina Blindkilde Christensen, der er kursistrepræsentant 

bliver alle siddende.  

Heidi Bergenhammer stopper, og i stedet har DI udpeget Rasmus Gregers Andersen fra Bang & 

Olufsen. Kommunerne har udpeget Mads Jacobsen, der er borgmester i Struer Kommune, og 

Jobcenterchefen i Holstebro Kommune Birgitte Frydensbjerg tiltræder som selvsuppleret medlem 

efter aftale med kommunerne. Fagbevægelsens Hovedorganisation har udpeget Søren Lyngklip 

Strøm, og han afløser dermed Kirsten Damgaard Høj.   

Dermed tager vi afsked med Asbjørn Christensen, Heidi Bergenhammer, Erik Flyvholm, Kirsten 

Damgaard Høj og Payman Al Kole. 

 

Den nye bestyrelse tiltræder til maj 2022. 
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8. Evt.: 

 

Asbjørn takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for samarbejdet og deres engagerede arbejde 

for VUC HLS. Det har været en lang udvikling med mange udvidelser gennem årene, men også 

reduktion de senere år grundet bl.a. tilblivelsen af FGU-skolen og højkonjunkturen i Danmark. Og så 

har corona også spillet en rolle de sidste par år med masser af udfordringer. Ledelsen på VUC er 

skrumpet, men skolen drives godt med et overskud i 2021, hvilket der også ser ud til at blive i 2022. 

Der er tilfredshed med rektorvalget og ansættelsen af Line som arvtager for Gert Sander Jensen. 

Bestyrelsesarbejdet har været spændende og konstruktivt, hvor hver især har bidraget med mange 

gode ideer og tanker. Lykke og held med bestyrelsesarbejdet. God fornøjelse – tak for det vi har haft 

sammen. 

 

Line takkede også alle for indsatsen – og en særlig tak til Asbjørn for hans lange indsats, der strækker 

sig over fire valgperioder. Hun har været utrolig glad for samarbejdet og har lært rigtig meget. 

 

Kirsten takkede mange gange for samarbejdet. 

 

Payman takkede også mange gange og understregede, at det havde været spændende, og hun havde 

lært rigtig meget. Vi må gerne henvende os, hvis vi får behov for hjælp. 

 

 

Næste bestyrelsesmøde: mandag d. 30. maj 2021 kl. 15.00 – 17.00, hvor den nye bestyrelse skal 

konstituere sig.  

 

 

 

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 Christina Blindkilde Christensen 

Bestyrelsesmedlem  Bestyrelsesmedlem Kursistsrådsformand 

 


