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Referat bestyrelsesmøde VUC Holstebro-Lemvig-Struer  

Dato: 27. marts 2017 

Sted: VUC Holstebro 

 

 

Til stede: 

Asbjørn Christensen, formand, Anni Svinth, næstformand, Linda Bech Wind, Morten Madsen, Mads Jakob-
sen, Kirsten Skov Bertelsen, Henrik Johan Stentebjerg, Mona Blaabjerg Nielsen, Jens Otto Hundsdahl, 
Gert Sander Jensen 
 

Afbud:  

Jonas Kastbjerg Gaba, Patrick Nielsen 
 
 

Referent: 

Lene Tange 

 

Velkomst ved Asbjørn Christensen. 
 

Ingen bemærkninger til referatet fra sidste møde. 
 
Det er aftalt med Yvonne Dalsgaard Bager, revisor, at punktet med årsrapport og revisionsprotokollat 
starter ca. 16.00  
 

  
1. Orientering om kursisttilfredshedsundersøgelse 2016 - ETU. Den samlede præsentation 

af kursisttilfredshedsundersøgelsen er vedlagt og jeg viser uddrag på bestyrelsesmø-

det. Jeg har haft møder med begge kursistråd om opfølgningen på undersøgelsen.  

Gert Jensen (GJ) gennemgik uddraget. Undersøgelsen blev gennemført i uge 43-44-45 og VUC er 
vokset på næsten alle parametre.  Fremadrettet bliver det et nyt landsdækkende koncept.  
Bestyrelsen konkluderede, at det helt generelt er et flot resultat. 

 

2. Orientering om den udmeldte fusionsundersøgelse mellem UC Holstebro og Holstebro 

Gymnasium og HF. Bilag vedlagt dagsorden. 

Asbjørn Christensen (AC) fremhævede, at VUC står sig godt ved at være en alternativ vej, men 
at det er vigtigt, at bestyrelsen løbende forholder sig til situationen. 
 

3. Orientering om udvidelse af det administrative samarbejde med Skive-Viborg HF og 

VUC. Bilag vedlagt dagsorden. 

GJ uddybede samarbejdet på det økonomiske område og informerede om, at der planlægges med 

ansættelse af en økonomi medarbejder.  
  

4. Orientering om ekspertgruppens rapport ”Bedre veje til en ungdomsuddannelse”. Bilag 

vedlagt bilag.  

AC uddybede Stefan Hermann rapporten, som der har været megen debat om i medierne. Både 
vores bestyrelsesforening og lederforening har haft meget aktiv fokus på denne rapport. 

Der tegner sig et bredt flertal for, at veje til en ungdomsuddannelse skal forbedres og forenkles.  
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Vi skal nok vente med at forholde os til det strukturelle og indholdsdelen, da vi endnu ikke ved, 
hvad det ender ud i. Den store udfordring bliver ligeledes, hvor denne institutionsmodel skal for-
ankres. 

GJ tilføjede, at lovforslaget nok kommer inden for 1 måned. Vi har her på skolen nedsat et udvalg 
bestående af Mona Blaabjerg Nielsen, 2 lærere, Lene Tange og GJ. Udvalget skal løbende mødes 
og holde sig ajour. 

 
5. Godkendelse af Årsrapport og Revisionsprotokollat. Vi kommer ud af 2016 med et posi-

tivt resultat på 409.000 kr., hvilket er meget tilfredsstillende under de vilkår der blev 

vedtaget i finansloven for 2016. Der er en blank påtegning fra vores revisorer.   

Jens Otto Hundsdahl (JOH), administrations- og økonomichef, gennemgik grundigt årsrapporten, 
der viste et overskud på 409.000 kr. 
Yvonne Dalsgaard Bager gennemgik revisionsprotokollen og orienterede om revisortjeklisten. 
Protokollatet har fulgt denne liste.  

Præciseringer til revisorlovens opdateringer - konklusionen står først – der er en blank påtegning. 
Yvonne Dalsgaard Bager redegjorde for uddrag af protokollatet: 

• Ingen kritiske punkter i år. 

• De formelle forhold - ledelsen har intet kendskab til besvigelser i årets løb.  

• Nye regler omkring persondata forordningen - VUC er rigtig godt i gang med, hvordan 

data skal behandles og opbevares – den daglige ledelse roses for dette arbejde.  

• Der er udvist fine eksempler på sparsommelighed både mht. energibesparelser, samar-

bejde med andre VUC’er om ny hjemmeside samt administrative fællesskaber på it og 

lønområdet. 

• Forvaltningsrevision – positivt, god løbende økonomistyring og fremtidssikring. Flot over-

skud i 2016.  

• Det likvide beredskab er tilfredsstillende – fornuftig beredskabskapital. 

• VUC har en rigtig fin økonomistyring på de pkt., der er undersøgt. 

AC takkede Yvonne Dalsgaard Bager for en rigtig god gennemgang af protokollatet, og fremhæ-
vede den sunde økonomi og den flotte likviditetsgrad. Resultatet er 200.000 over det budgette-
rede - det er rigtig fint. 
Bestyrelsen vedtog årsrapporten. 
Bestyrelsens tjekliste blev fremlagt for bestyrelsen og de havde ingen bemærkninger til tjekli-
sten. Den af ministeriet fremsendte tjekliste blev underskrevet af formanden. 

 

6. Drøftelse af revisionsopgaven ved VUC Holstebro-Lemvig-Struer. Bilag vedlagt dagsor-

den. 

Bestyrelsen drøftede punktet og besluttede at sende opgaven i udbud. 
  

7. Beslutning om nye retningslinjer gaver, personalebespisning mv.  Retningslinjerne er 

godkendt af vores revision. Bilag vedlagt dagsorden.  

Bestyrelsen tilslutter sig disse retningslinjer.  
 
 

8. Beslutning om nye retningslinjer for kørsel til høj takst. Retningslinjerne er godkendt 

af vores revision. Bilag vedlagt dagsorden. 

Bestyrelsen tilslutter sig disse retningslinjer. 
 

9. Byggeregnskab for det seneste byggeri i Holstebro. Bilag vedlagt dagsorden.    

 
JOH gennemgik byggeregnskabet, der viste et mindre forbrug på 0,5 mio. end forventet. VUC har 

selv finansieret 3,5 mio. 
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AC – det seneste byggeri er afsluttet og byggeregnskabet ser rigtig fint ud. 
 

10. Mødedatoer i næste kursusår.  

Det foreslås at der afholdes bestyrelsesmøder den: 

• 9. oktober 15 – 17, 2017 i Holstebro  

• 11. december 15 – 18, 2017 i Holstebro  

• 26. marts 15 – 17, 2018 i Holstebro  

• 28. maj klokken 15-17, 2018 i Holstebro  

AC og Anni Svinth har drøftet, at på et af møderne i efteråret skal bestyrelsen forholde sig til den 
ny bestyrelsessammensætning. 
Bestyrelsen tilslutter sig datoerne. 
GJ inviterer i Outlook. 

 

11. Kort nyt fra VUC  

Intet 
  

12. Personalesituationen  

Tina Damgaard, vejleder, har opsagt sin stilling pr. 1. maj 2017. 
GJ orienterede om, at der først opslås en ny stilling pr. 1. september 2017.  

 
13. Kort nyt fra kursisterne 

Intet 

 
 
  

14. Information 

Intet 
 

15. Evt.  

Intet 
 

 

 
Venlig hilsen 
 
 
 

 
Asbjørn Christensen  Gert Jensen 
Formand   forstander 


