
Møde m..25/2018 
Møde i bestyrelsen ved Vestegnen HF & VUC 

Tirsdag d. 25. september 2018 
Glostrup Park Hotel, kl. 9.00 — 11.00 

Fremmødt: Jette kammer Jensen (JI(J), Lars Falsig Pedersen (LFP), Lars Mortensen 
(LM), Flemming Iversen (FIV), Nicolaj Overgaard Larsen (NOL), Flemming 
Østergaard Hansen (FØH), Rene Sigaard Mikkelsen, Tue Cristian Sanderhage (TUS) 

Afbud: Steen Søndergaard (SS), Philip Østergaard (PØ) 

Referent: May Brandt, økonomichef (MB) 

Dagsorden Referat 

1.  Nye kursister indtræder i bestyrelsen. 
Bestyrelsen byder velkommen til to nye 
bestyrelsesrepræsentanter fra 
kursistgruppen 

JKJ og TUS bød velkommen til Rene 
Sigaard Mikkelsen chef for Vallensbæk 
Jobcenter og nyt bestyrelsesmedlem. 

Der var afbud fra nyt bestyrelsesmedlem 
kursist Philip Østergård. 

Der mangler, at blive udnævnt endnu en ny 
kursistrepræsentant. 

2.  Økonomiske nøgletal: 
Halvårsopgørelse, prognose for 
regnskab 2018, dækningsbidrag for 
uddannelser samt ratio for 
uddannelser 2018. 
Det indstilles at notat samt regnskab for 
januar-august 2018 og prognose for 
2017 tages til efterretning. 
Bilag 1: Notat Prognose per sept 2018 
Bilag 2: Regnskab jan-august 2018 samt 
prognose 2018 

Orientering om økonomi tages til 
efterretning. 

MB og TUS gennemgik prognosen for 
2018. Skolen forventer at komme ud med 
regnskab i balance i 2018. Udviklingen i 
KPI, nøgletal og dækningsbidrag for 
uddannelser følger de planlagte 
udviklingsmål. Kursisttallet er vokset med 5 
% siden 2015 - i samme periode er 
indtægterne faldet med over 6%. TUS 
konkluderer, at der bliver undervist mere og 
flere samt at driftsomkostninger er tilpasset. 

Bestyrelsen besluttede, at niveauet for 
overarbejde er passende dvs i lejet 0,5-1 
mio.kr. 
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Driftsoverenskomstpart Rødovre Kulturelle 
Aftenskole er gået konkurs 1.8.2018. I den 
forbindelse vil der blive meldt et krav ind til 
boet, som er ved at blive opgjort med 
revisor. JKJ bad om at lederforeningen 
drøfter VUC's ansvar ift DOP's regnskab og 
revision med UVM. 

Vedr. bodeling af aktiver og passiver til 
FGU forventes denne at ske ved 
overdragelse af likvider. 

Skolens egenkapital og likviditet anses for 
at være på et passende niveau. Der 
budgetteres ikke med overskud - men derfor 
kan der godt være udsving i regnskabet, som 
ikke kan forudsiges nøjagtigt. Antallet af 
årskursister er f.eks. svært at forudsige 
præcist, da vi bl.a. har løbende optag på 
mange uddannelser. 

3.  Datagrundlag og proces for Budget 
2019 
Det indstilles at notatet tages til 
efterretning. 
Bilag 3: Notat vedrørende datagrundlag 
for Budget 2019 

Bestyrelsen tager notatet til efterretning. 

TUS meddelte, at der også skal spares næste 
år - idet UMV har beskåret taxameterne 
yderligere med 3-4%. 

4.  FGU: Datagrundlag samt status for 
overdragelse af aktiver og passiver 
Det indstilles at orienteringen tages til 
efterretning 
Bilag 4: Notat vedrørende 
virksomhedsoverdragelse 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

5.  FGU: status for proces vedrørende 
virksomhedsoverdragelse af 
medarbejdere 
Bilag 5: Notat vedrørende proces for 
virksomhedsoverdragelse af 
medarbejdere 

Status blev taget til efterretning. 

TUS orienterede om FGU processen — 
virksomhedsoverdragelse af medarbejdere. 

JKJ understregede at det var en svær 
situation. 

FIV meddelte, at meget få medarbejdere 
ønsker at bliver overdraget til FGU. 

6.  Status for udarbejdelse for Strategi 
2019-2022 for Vestegnen HF & VUC 
Det indstilles at bestyrelsen godkender 
de tre overordnede strategiske temaer for 

Status blev taget til efterretning med 
følgende tilføjelser: 

Bestyrelsen bad om, at "Det 
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Strategi 2019-2022, samt processen for 
færdiggørelse af strategien. 
Bilag 6: Notat vedrørende status for 
proces for Strategi 2019-2022, herunder 
bestyrelsens involvering 
Bilag 7: Strategi for Vestegnen HF & 
VUC 2019 —2022 — oplæg til 
arbejdsgrupperne 
Bilag 8: Bilag: Hjælp til definitioner og 
målformuleringer 

erhvervsrettede"/VEU samt samarbejde med 
eksterne partnere blev tydeligere i strategien. 

TUS meddelte, at det vil blive indarbejdet i 
strategien. TUS understregede, at den 
økonomiske betydning af øget VEU er på ca 
1% af den samlede omsætning, og ikke 
forventes at blive en bærende del af 
institutionens omsætning. 

7. Indtræden i nyt administrativt 
fællesskab i VUC-sektoren til 
udmøntning af trepartsaftale om 
VEU. Det indstilles at indtræden i det 
administrative fællesskab tages til 
efterretning. 
Bilag 9: Orientering om indtrædelse i 
forpligtende netværk inden for VEU 
Bilag 10: Samarbejdsaftale tilrettet 

Indtræden tages til efterretning. 

8. Orientering fra 
8.1 Formand 
8.2 Næstformand 
8.3 Lars Mortensen 
8.4 Flemming Østergaard Hansen 
8.5 Steen Søndergaard 
8.6 Nicolai Overgaard Larsen 
8.7 Flemming Iversen 
8.8 Phillip Østergaard 
8.9 Kursist 
8.10 Direktøren (Bilag 10) 

Lars Mortensen er udpeget til det 
midlertidige styre for VUC Syd. 

Flemming Østergaard Hansen er udpeget til 
FGU Vestegnens midlertidige bestyrelse. 

NOL: Det er godt med klare udmeldinger fra 
ledelsen. FGU er pt en stor udfordring for 
lærerne. Vi kender endnu ikke 
indvirkningen på HF da fødekæden fra AVU 
muligvis vil få betydning for HF. 
Samarbejdet mellem ledelsen og 
lærerkollegiet er godt. 

9. Eventuelt Intet fremkom 
10. Lukket punkt (Bilag 12) Tiltrådt 

Jette Kammer nsen 
formand 
Udpeget ved af Albertslund Kommune 
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Lars Falsijjersen 
næstformand 
Udpeget af kommunerne i dækningsområdet 

Lars Mortensen 
U. *eget ved s supplering 

Flemm g Østergaard Hansen 
Udpeget af Rødovre Kommune 

Steen Søndergaard 
Københavns Professionshøj skole 

Nicolai Overgaard Larsen 
Udpeget af medarbejderne med stemmeret 

Flemming Iversen 
Udpeget af medarbejderne uden stemmeret 

Phillip Østergaard 
Udpeget af kursisterne med stemmeret 

XX 
Udpeget af kursisterne uden stemmeret 
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