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Deltagere: 
Per Skovgaard Andersen, Morten Møller Frydensbjerg, Michael Bang, Stina Løvgreen Møllenbach, Jens 
Gredal, Jan Hendeliowitz, Simon Hansen, Rikke Jensen og Martin Lasse H. Sieben. 
 
Fraværende med afbud:  
Rasmus Kjær Kristiansen og Rene Normann Jensen. 
 
Referent:  
Carsten Kruse 
 
Per Skovgaard Andersen bød særlig velkommen til Rikke Jensen som er indtrådt i bestyrelsen i stedet for 
Hanne Dollerup. 
 
0. Godkendelse af referat fra mødet den 24. juni 2020 

Referatet blev godkendt. 
 

1. Status på FGU arbejdet ved direktør Katrine Hejlskov med efterfølgende spørgsmål og drøftelse 
Katrine Hejlskov orienterede om status på etableringen af FGU Lolland-Falster og de fremtidige 
forventninger. 
 

2. Sager til beslutning 
a. Halvårsregnskab for 1. halvår 2020 

Resumé 
VUC Storstrøms regnskab for 1. halvår 2020 blev forelagt bestyrelsen til godkendelse. 
 
Regnskabet for perioden 1.1.2020 – 30.06.2020 udviser et resultat på -451.840 kr. mod et budgetteret 
resultat på -1.432.169 eller kr. 980.329 bedre end forventet for denne periode. 
 
Der er gennemført en uddannelsesaktivitet svarende til 651,8 årselever (ÅE) mod en forventet 
uddannelsesaktivitet på 754,6 ÅE. Det svarer til en afvigelse på -102,9 ÅE eller en ændring på -13,6% i 
forhold til det budgetterede. 
 
Nedgangen i uddannelsesaktiviteten kan i hovedsagen henføres direkte til corona-situationen eller kan 
afledes heraf. Aktiviteten på erhvervsområdet ophørte ved nedlukningen i marts måned og er på dette 
tidspunkt kun i meget begrænset omfang blevet genoptaget. På samme måde har kommunernes 
jobcentre haft begrænset aktivitet, hvilket må antages at have påvirket augustoptaget negativt særlig i 
forhold til AVU området. Der er ikke modtaget kursister fra FGU´erne i det omfang, som var forventet. 
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Den gennemførte uddannelsesaktivitet i 1. halvår, samt forventninger til uddannelsesaktiviteten i 2. 
halvår 2020 giver derfor anledning til en nedjustering af forventningerne til årets uddannelsesaktivitet.  
 
Det samlede årselevtal vurderes nu at blive 1.240,9 ÅE eller en nedjustering på -233,9 ÅE i forhold til 
ankerbudgettet, eller 173,6 ÅE færre end efter 1. kvartal. 
 
Omsætningen i 2020 forventes som følge heraf at blive reduceret fra 124.416.313 kr. i ankerbudgettet 
til 113.599.022 kr. i det reviderede årsestimat, hvilket giver et samlet tab i omsætningen på 10.817.291 
kr. 
 
Omsætningsnedgangen har afstedkommet en reduktion i løn- og driftsaktiviteterne, der dog ikke fuld ud 
kan dække tabet. 
 
Det samlede resultat for 2020 forventes derfor at medføre et underskud på 4.492.954 kr.  
 
Indstilling 
Ledelsen på VUC Storstrøm indstiller, at  
• Bestyrelsen godkender halvårsregnskab for 1. halvår 2020 
 

Beslutning 
Bestyrelsen godkendte halvårsregnskab for 1. halvår 2020 og besluttede, at strategien for VUC Erhverv 
skal drøftes på det kommende bestyrelsesmøde i december. 
 
b. Ajourført Regnskabsinstruks for VUC Storstrøm 
Resumé 
VUC Storstrøms ajourførte regnskabsinstruks blev forelagt for bestyrelsen. 
 
Indstilling 
VUC Storstrøms ledelse indstiller, at  
• Bestyrelsen godkender ajourført regnskabsinstruks 
 
Beslutning 
Bestyrelsen godkendte ajourført regnskabsinstruks. 

 
c. Nødprocedurebekendtgørelse 
Resumé 
I denne sag blev bestyrelsen forelagt en anbefaling fra Ulla Koch, formand for bestyrelsesforeningen i 
Danske HF & VUC og Pernille Brøndum, formand i Danske HF & VUC vedrørende bemyndigelse til 
ledelsen i forbindelse med beslutninger i forhold til anvendelse af nødprocedurebekendtgørelsen. 

 
Indstilling 
Ledelsen på VUC Storstrøm indstiller, at 
• Bestyrelsen godkender og bemyndiger ledelsen på VUC Storstrøm til at træffe beslutninger i 

forhold til brug af nødprocedurebekendtgørelsen 
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Beslutning 
Bestyrelsen godkendte og bemyndigede ledelsen på VUC Storstrøm til at træffe beslutninger i 
forhold til brug af nødprocedurebekendtgørelsen. 

 
3. Sager til drøftelse 

a. Region Sjællands uddannelsesanalyse 
Med udgangspunkt i Region Sjællands uddannelsesanalyse orienterede Jan Hendeliowitz om de 
udfordringer der er på uddannelsesområdet i regionen. Bestyrelsen drøftede herefter de 
indsatsområder hvor VUC Storstrøm kan gøre sig gældende. 

 
4. Sager til orientering 

a. Orientering om tilgangen til VUC Storstrøms uddannelser i efteråret 2020 
Resumé 
I denne sag blev bestyrelsen orienteret om tilgangen til kursusstarten august/september 2020/2021. 

 
Indstilling 
VUC Storstrøms ledelse indstiller, at 
• Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 
b. Orientering om status på VEU/VUC Erhverv-området 
Resumé 
I denne sag blev bestyrelsen orienteret om status på VEU/VUC Erhverv-området. 

 
Indstilling 
VUC Storstrøms ledelse indstiller, at 
• Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 
c. Ansøgning fra HF og VUC Roskilde om 2-årig stx – høringssvar samt afgørelse fra ministeriet 
Resumé 
Bestyrelsen blev orienteret om høringssvar, samt Region Sjællands indstilling til Børne- og 
undervisningsministeriet i forbindelse med HF og VUC Roskildes ansøgning om udbud af 2 årig stx i 
Roskilde, subsidiært på Campus Køge. 

 
Indstilling 
VUC Storstrøms ledelse indstiller, at 
• Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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d. Eftersyn af institutionsudvikling på undervisningsområdet 
Resumé 
Bestyrelsen blev orienteret om rapporten vedrørende eftersyn af institutionsudviklingen på 
undervisningsområdet – med fokus på VUC sektoren.   
 
Indstilling 
VUC Storstrøms ledelse indstiller, at 
• Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 
e. Orientering om udviklingsafdelingen 
 
Resumé 
Bestyrelsen blev orienteret om udviklingsafdelingens organisering, opgaver samt et overblik over nye 
projekter. 
 
Indstilling 
VUC Storstrøms ledelse indstiller, at 
• Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 
f. Orientering om samarbejde mellem VUC Storstrøm og SOSU Nykøbing om ”klar til SOSU” i 

Nakskov 
Resumé 
Bestyrelsen blev orienteret om samarbejdet mellem VUC Storstrøm og SOSU Nykøbing om etablering af 
”klar til SOSU” Nakskov. Et nyskabende samarbejde mellem Lolland Kommune, VUC Storstrøm og SOSU 
Nykøbing Falster skal være med til at afhjælpe manglen på SOSU-medarbejdere i Lolland Kommune. 
 
Indstilling 
VUC Storstrøms ledelse indstiller, at 
• Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 
g. Orientering om samarbejdet mellem VUC Storstrøm og ZBC om ”Lederlab Sjælland” 
Resumé 
Bestyrelsen blev om samarbejdet mellem VUC Storstrøm og ZBC omkring udvikling af LederLab Sjælland. 
 
Indstilling 
VUC Storstrøms ledelse indstiller, at 
• Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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Beslutning 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 
h. Status på ombygning og flytning af Maribo-afdelingen 
Resumé 
Bestyrelsen blev orienteret om status på ombygningen og flytningen af Maribo-afdelingen. Afdelingen 
blev taget i brug kort før corona-nedlukningen og de sidste arbejder er færdiggjort efter nedlukningen. 
Byggesagen er ikke endelig opgjort, men forventes at koste i omegnen af 2 mio. kr. og ca. 100.000 kr. 
over budget. Der er imidlertid modtaget 800.000 kr. af puljen til omkostninger i forbindelse med 
tilpasning af bygninger og lejemål som følge af overgangen af kursister til FGU, hvilket forbedrer den 
oprindelige business case yderligere.  
 
Indstilling 
VUC Storstrøms ledelse indstiller, at 
• Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 
i. Tematisk tilsyn med lærerkompetencer - afslutningsbrev 
Resumé 
På bestyrelsesmødet den 24. juni 2020 blev bestyrelsen orienteret om Børne – og 
Undervisningsministeriets henvendelse af 2. juni omkring tematisk tilsyn med lærerkompetencer, samt 
redegørelse fra VUC Storstrøm. Bestyrelsen blev på dette møde orienteret om afslutningsbrev fra Børne 
– og Undervisningsministeriet modtaget den 4. september 2020. 
 
Indstilling 
VUC Storstrøms ledelse indstiller, at 
• Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 
5. Meddelelser 

a. Formand 
Per Skovgaard Andersen oplyste, at der har været afholdt møde i bestyrelsesforeningen. Der var 
tale om et strategisk møde omhandlende taxameterstrukturen og institutionsudvikling. 

  
b. Direktør 

Martin Lasse Sieben orienterede om, at VUC Storstrøm er blevet stævnet i en ansættelsesretlig 
sag. 

 
c. Andre 

Morten Møller Frydensbjerg, der udtræder af bestyrelsen sagde farvel og bemærkede, at han var 
glad for den nye kantineordning i Næstved. 
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6. Datoforslag til bestyrelsesmøder i 2021 
Der var fremsat følgende forslag til mødedatoer for bestyrelsesmøder i 2021: 
Onsdag d. 24. marts 2021 
Onsdag d. 23. juni 2021 
Onsdag d. 22. september 2021 
Onsdag d. 15. december 2021 
 
Der var enighed om mødedatoerne. 

 
7. Eventuelt 

Der er tradition for at gennemføre et bestyrelsesseminar i de år hvor der er valg til 
kommunalbestyrelsen. Der afsættes et beløb til dette i budgettet for 2021. 

 
   

Bestyrelse: 
 
 
_________________________ _________________________ _______________________ 
Per Skovgaard Andersen Stina Løvgreen Møllenbach Simon Hansen 
 (Formand)  (Næstformand) 

 

________________________ _________________________ _______________________ 
Jens Gredal Rikke Jensen Michael Bang 
 
 
_________________________ _________________________ _______________________ 
Jan Hendeliowitz Rene Normann Jensen Rasmus Kjær Kristiansen 
 
 
 
_________________________        _________________________  
Michala Steen        Morten Møller Frydensbjerg 

 

Institutionens daglige leder: 

 
 ______________________  
Martin Lasse H. Sieben  


