
 

 1 

Bestyrelsesmøde 

Referat 

 

Dato: 12.12.22 

Kl.:  15.00 – 17.00 

 

Tilstede: 

Birgitte Frydensbjerg, Flemming Højhus Jeppesen, Line Simonsen, Mads Jakobsen, Michelle Groth, Mona 

Blaabjerg Nielsen, Rasmus Gregers Andersen, Søren Lyngklip Strøm 

Afbud: Lene Borg 

 

Referent: 

Martin Rasmussen 

Formanden Flemming Højhus Jeppesen bød velkommen til bestyrelsesmødet. 

 

1. Indkøbspolitik (bilag 1)  

Line Simonsen indledte bestyrelsesmødet med at fremlægge VUC HLS’s indkøbspolitik. I forbindelse 

med revision blev vi opmærksomme på, at organisationen ikke har en opdateret indkøbspolitik. 

Formandskabet indstillede til, at bestyrelsen godkender forslaget til indkøbspolitikken. Bestyrelsen 

godkendte forslaget. 

 

2. Bestyrelseshonorar  

Formanden Flemming Højhus Jeppesen bad bestyrelsen tage stilling til, om man i den nye bestyrelse 

ønsker at fortsætte praksis med at betale det centralt gældende honorar til formandskabet. Det 

årlige honorar er som følger: Formand kr. 29.572 Næstformand kr. 14.786. Bestyrelsen godkendte 

forslaget. 

 

3. Økonomiopfølgning og budget 2023 (bilag 2)  

Flemming Højhus Jeppesen indledte punktet og opridsede, at det generelle billede for VUC’erne på 

landsplan viser underskud. Herefter gennemgik Line Simonsen budgetopfølgningen og budget 2023. 

Skolens økonomi er udfordret efter en længere periode med statslige nedskæringer på 

taxameterfinansieringen, hvor VUC-området er hårdt ramt med besparelser ud over de årlige 2% 

nedskæringer og som nu yderligere er rammes af en kraftig nedgang i aktiviteten. Der er derfor tale 

om en helt ekstraordinær situation, når ledelsen fremlægger et budget med et underskud på ca. kr. 

1. mio. På trods af, at der er en forventning om, at en stigning i arbejdsløsheden i løbet af 2023 vil 

kunne påvirke optaget af kursister positivt fremadrettet, har vi i forbindelse med budgetlægning for 

2023 foretaget større økonomiske stramninger, således at der for 2024 og fremadrettet kan laves et 

budget i balance. Med et underskud for 2022 og et budgetteret underskud for 2023, vil der være en 
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negativ påvirkning af likviditeten, men som det fremgår af likviditetsfremskrivningen, vil likviditeten 

stadig være på et acceptabelt niveau også ved udgangen af 2023. 

 

Line Simonsen henviste til personaletilpasningen, hvor der først vil være fuld gennemløb fra 

sommeren 2023 for de tilpasninger, vi har foretaget. Vi regner med et underskud i 2023 på ca. kr. 1 

mio.  

Der er forsat budgetteret med udlån til en række uddannelsesinstitutioner, hvor vi i år har udlånt til 

Holstebro Gymnasium, Struer Statsgymnasium, SOSU, VIA og Nr. Nissum HF. Blot i mindre omfang 

end tidligere. 

 

Der er lavet en 5-årig vedligeholdelsesplan, og generelt er bygningerne i Holstebro og Struer i en 

rigtig god stand, og vi har ikke planer om større renoveringsopgaver. Der er taget hensyn i budgettet 

til div. små reparationer.  

 

Der er i budgettet sat ekstra af til vand og varme, desuden er der fokus på at minimere køb af 

undervisningsmaterialer. 

 

Mads Jakobsen spurgte til, hvor meget vi har kreditforeningslån for. På mødet blev det præcise svar 

ikke givet, men det er her i stedet tilføjet til referatet. 

Tilføjelse: 

Lån Struer 5 Mill. 

Ny restgæld kr. 4.712.125,02 

Lån Holstebro 18 Mill. 

Ny restgæld kr. 16.314.316,08 

Lån Holstebro 7 Mill. 

Ny restgæld kr. 6.341.892,61 

Flemming Højhus Jeppesen spurgte til, hvordan tilpasningsrunden forløb? Line Simonsen fortalte, at 

organisationen er kommet rimelig helskinnet igennem, og der foregået et godt og konstruktivt 

arbejde i SU. Der har været en enkelt indsigelse i høringsperioden, men dette er nu faldet helt på 

plads.  

Et par af medarbejderne har benyttet sig at muligheden for at tale med erhvervspsykologen Olu 

Robbin-Cocker.  

Mona Blaabjerg Nielsen tilføjede, at hele processen i forbindelse med tilpasningsrunden overordnet 

set er forløbet fornuftigt. 

 

4. Forslag til mødedatoer i 2023. Tidspunkt: mandage 15.00 – 17.00  

D. 27.03. (Årsrevision)  

D. 22.05  

D. 04.09  

D. 30.10  
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D. 11.12 

 

Vi holder fast i disse datoer – Line Simonsen sender kalenderinvitationer ud snarest.  

 

 

Orientering:  

5. Kvalitetssikring  

Tina Albertsen fra studievejledningen fortalte om, hvordan hun og vejledningen arbejder med data 

og faste arbejdsgange for at kvalitetssikre og optimere støtten til kerneydelsen. Den nye praksis 

sikrer arbejdsgange og kvaliteten, men værdier og normer indgår også i studievejlederens arbejde. 

Det er en relativ lille studievejledning, men som er meget agil, og som hurtig kan tage hånd om 

opgaverne og evt. ændre praksis, hvis det er hensigtsmæssigt. Alle vejlederne kan derfor i bund og 

grund løse stort set alle henvendelser, og dermed er ventetiden for kursister og samarbejdspartnere 

blevet kortere. 

 

Der er et stort fokus på at fastholde kursisterne, og i den forbindelse indgår fraværsamtaler og evt. 

muligheden for at tilbyde SPS støtte (specialpædagogisk støtte). 

Tina Albertsen afsluttede sit spændende oplæg med, at hun gerne vil se nærmere på et 

evalueringsdesign, hvor det kunne være interessant at se tal på, hvor mange og hvad vore kursister 

beskæftiger sig med (uddannelser/jobs) nogle år efter, de har forladt VUC.  

 

6. Selvudpeget medlem Status på 3F, Lemvig  

Flemming Højhus Jeppesen har kontaktet Frank Abildtrup, og han vil gerne være en del af VUC HLS’s 

bestyrelse. Flemming sender div. info til Frank Abildtrup + næste mødedato.  

 

7. Kort nyt fra VUC (bilag 4) 

 

Line Simonsen orienterede om, at VUC HLS sammen med en række andre VUC’er i samarbejde med 

VIC University College arbejder på at sikre en god overgang til VIA’s velfærdsuddannelser.  

 

8. Personalesituationen (bilag 4) 

Punktet blev behandlet under punkt 3 

 

9. Nyt fra kursistrådet 

Michelle Groth er kommet godt i gang med kursistrådsarbejdet. Desværre er julefrokosten for 

kursisterne blevet aflyst pga. for få tilmeldte, men kursistrådet forsøger igen til januar at få 

arrangeret et arrangement for kursisterne. 

 

10. Evt. 
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Flemming Højhus Jeppesen opfordrede til, at bestyrelsesmedlemmerne sender punkter til 

dagsordenen, og afsluttede bestyrelsesmødet med at takke for engagementet og det gode arbejde: 

særligt når man tænker på den specielle situation, vi har været i. 

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde:  

Mandag d. 27. marts 2023 kl. 15.00 – 17.00 på VUC i Holstebro.  

 

 

 

Flemming Højhus Jeppesen Line Simonsen   Rasmus Gregers Andersen  

Formand  Rektor  Næstformand 

 

 

 

Mona Blaabjerg Nielsen   Mads Jakobsen 

Medarbejderrepræsentant   Bestyrelsesmedlem 

 

 

 

Birgitte Frydensbjerg Søren Lyngklip Strøm Michelle Groth 

Bestyrelsesmedlem  Bestyrelsesmedlem Kursistsrådsformand 

 


