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Deltagere: 
Per Skovgaard Andersen, Stina Løvgreen Møllenbach, Jens Gredal, Jan Hendeliowitz, Morten Møller 
Frydensbjerg og Martin Lasse H. Sieben. 
 
Fraværende med afbud:  
Simon Hansen, Rasmus Kjær Kristiansen, Rene Normann Jensen, Michael Bang og Michala Steen. 
 
Referent:  
Carsten Kruse 
 
Per Skovgaard Andersen oplyste, at direktør i Næstved Kommune Hanne Dollerup er udpeget af Børne- og 
Kulturchefforeningen i Region Sjælland som nyt medlem af bestyrelsen i stedet for Kirsten Jakobsen. 
 
Morten Møller Frydensbjerg ønskede et punkt vedrørende parallelundervisning på dagsordenen. Dette blev 
optaget som punkt 2 a. 
 
0. Godkendelse af referat fra mødet den 19. juni 2019 

Referatet blev godkendt 
  
1. Sager til beslutning 

a. Halvårsregnskab for 1. halvår 2019 
Resumé 
VUC Storstrøms regnskab for 1. halvår 2019 forelægges til bestyrelsens godkendelse. 
 
Regnskabet for perioden 1.1.2019 – 30.06.2019 udviser et resultat på kr. 5.983.145 mod et 
budgetteret resultat på kr. 4.163.380 eller kr. 1.819.765 bedre end forventet for denne periode. 
 
Der er gennemført en uddannelsesaktivitet svarende til 837,1 årselever (ÅE) mod en forventet 
uddannelsesaktivitet på 823,9 ÅE. Det svarer til en afvigelse på +13,2 ÅE eller en ændring på 1,6% i 
forhold til det budgetterede. 
 
Gennemført uddannelsesaktivitet i 1. halvår, samt forventninger til uddannelsesaktiviteten i 2. halvår 
2019 giver anledning til mindre justering af forventningerne til årets uddannelsesaktivitet, i forhold 
til forventningen efter 1. halvår.  
 
Det samlede årselevtal vurderes nu at blive 1.485 ÅE eller en nedjustering på -113,7 ÅE i forhold til 
ankerbudgettet, eller 5 ÅE færre end efter 1. kvartal. 
 
Det samlede resultat for 2019 forventes at medføre et overskud på knapt kr. 1 mio. 
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Den likvide beholdning udgør pr. 30. juni 2019 kr. 69.842.665 mod kr. 76.581.110 ved samme tid 
sidste år. 

  
 

              Indstilling 
VUC Storstrøms ledelse indstiller, at  
• Bestyrelsen godkender økonomirapport pr. 30. juni 2019 

 
Beslutning 
Bestyrelsen godkendte økonomirapport pr. 30. juni 2019. 
 

b. FGU – revideret redegørelse med åbningsbalance 
Resumé 
Revideret åbningsbalance og tillæg til spaltningsplan og –redegørelse var forelagt bestyrelsen. Af 
tillæg til spaltningsplan og -redegørelse fremgår det at bygningsarealet der overdrages til FGU Midt- 
og Østsjælland, er mindre end forventet ved den tidligere udarbejdede redegørelse. Dermed er 
værdien af det overdragede faldet med knapt 900.000 kr.  
Det fremgår ligeledes at der er en afvigelse i forhold til vores overdragede forpligtigelser, dette skyldes 
at opgørelsen af medarbejder forpligtigelsen i den endelige åbningsbalance er opgjort ”krone for 
krone” på de overdragede medarbejdere, dette er en mindre forpligtigelse end den tidligere 
beregnede.   
 
Indstilling 
VUC Storstrøms ledelse indstiller, at  
• Bestyrelsen godkender åbningsbalance samt tillæg til spaltningsplan 
 
Beslutning 
Bestyrelsen godkendte åbningsbalance samt tillæg til spaltningsplan. 
 
Dokumenterne er efterfølgende blevet udsendt til digital underskrift. 
 

 
2. Sager til drøftelse 

a. Parallelundervisning 
Resumé 
Morten Møller Frydensbjerg oplyste, at parallelundervisningen ikke fungerer særlig godt. Der er 
problemer med at få teknikken til at fungere og det var hans opfattelse, at holdene var for store til, 
at undervisningen kunne gennemføres tilfredsstillende. 
 
Indstilling 
VUC Storstrøms ledelse indstiller, at  
• Bestyrelsen drøfter og forholder sig til nærværende sag 
 
Beslutning 
Bestyrelsen drøftede problemstillingen og tilkendegav, at ledelsen må undersøge forholdt nærmere 
og rette op på eventuelle problemer der måtte være forbundet med parallelundervisningen.  
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3. Sager til orientering 

a. Orientering om tilgangen til VUC Storstrøms uddannelser i efteråret 2019 
Resumé 
Martin Lasse H. Sieben supplerede den skriftlige orientering om tilgangen til kursusstarten 
august/september 2019/2020 
 
Indstilling 
VUC Storstrøms ledelse indstiller at  
• Bestyrelsen tager orienteringen om tilgangen til VUC Storstrøms uddannelser ved  
            undervisningsstarten til august 2019 til efterretning. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
 

b. Orientering om VEU/VUC Erhverv-området 
Resumé 
Bestyrelsen blev orienteret om status for VEU/VUC Erhverv på VUC Storstrøm, september 2019 – 
med et blik ind i 2020. 
 
Indstilling    
VUC Storstrøms ledelse indstiller, at 
• Bestyrelsen tager orienteringen om status for VEU/VUC Erhverv til efterretning 
 
Beslutning 
Bestyrelsen tog orienteringen om status for VEU/VUC Erhverv til efterretning. 
 
 

c. Orientering om status på FGU 
Resumé 
Bestyrelsen blev orienteret om status på overdragelsen til FGU. 
 
Indstilling 
VUC Storstrøms ledelse indstiller, at  
• Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 
 
Beslutning 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og besluttede, at der inviteres en repræsentant fra en 
af FGU´erne til næste møde med henblik på gensidig orientering.  
 

 
d. Kort orientering om den nye ferielov på VUC Storstrøm 

Resumé 
Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft. Loven ændrer grundlæggende på perioderne 
for optjening og afvikling af ferie – fra forskudt ferie til samtidighedsferie. Bestyrelsen blev 
orienteret om planen for implementering af den nye ferielov på VUC Storstrøm.  
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Indstilling 
VUC Storstrøms ledelse indstiller, at  
• Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 
 
Beslutning 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

 
 
4. Meddelelser 

a. Formand 
Per Skovgaard Andersen orienterede om et møde med STUK og Skatteministeriet vedrørende ny 
aftale om ansættelse og aflønning af chefer ved institutioner inden for undervisning og uddannelse 
på Undervisningsministeriets område. 
  

b. Direktør 
Martin Lasse H. Sieben orienterede om et tiltag fra Roskilde VUC og Køge Handelsskole i forhold til 
undervisning på den 2 årige HF. Endvidere oplyste Martin Lasse H. Sieben, at strategiplancherne nu 
er ude i hele virksomheden. 
 

c. Andre 
Intet 

 
 

5. Eventuelt 
Morten Møller Frydensbjerg spurgte til tidspunktet for hans udtræden af bestyrelsen i forbindelse med 
afslutning af uddannelsen. Udtræden sker med udgangen af skoleåret. 
   

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

 

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

 



 
 

Referat af bestyrelsesmøde 18. september 2019 
 
 
 

 

Institutionens daglige leder: 

 
 ______________________  
Martin Lasse H. Sieben  


