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Referat af møde i det midlertidige styre, 13.12 2019  
Vester Voldgade 113, kl. 10:15-13:00 
 
Deltagere: Laust Joen Jakobsen, Ulla Koch, Peter Amstrup, Lars Mortensen 
Herudover deltog Bente Lyck-Damgaard og Jens Degn. 
Referat: Jens Degn 
 
Dagsorden 
1: Underskriftsark 
2: Godkendelse af referat fra mødet den 12.11 2019 
3: Gensidig orientering 
4: Behandling budgetudkast for 2020 
5: Status på genopretningsplan 
6: Opfølgning på lønpolitik 
7: Drøftelse af proces for ny vedtægt og normalisering af bestyrelsen 
8: Eventuelt 
 
Referat 
 
1. Underskriftsark  
 
Underskrevet  
 
2. Godkendelse af referat fra mødet den 12.11 2019 
 
Godkendt uden bemærkninger 
 
3. Gensidig orientering  
Laust bød velkommen til Bente Lyck-Damgaard, der deltog i sit første 
bestyrelsesmøde som nytiltrådt direktør. Herefter præsenterede Bente Lyck-
Damgaard kort sig selv. Hun berettede om sin første rundtur til afdelingerne, 
hvor hun var blevet taget godt imod af medarbejderne og oplevede god 
stemning og lyst til at gøre en forskel.  
 
Laust Joen Jakobsen orienterede om sit møde i Børne og 
Undervisningsudvalget.  
 
Laust Joen Jakobsen gav status på ejendomssalg og oplyste, at salg af 
ejendommene Ved Havnen 20 (Flow Factory) i Haderslev samt Richtensgade 
12-14 i Tønder var faldet på plads. Han bad i forlængelse heraf om, at der 
under ”Eventuelt” blev dagsordenssat punkt vedr. godkendelse af salg. Det 
midlertidige styre tiltrådte tilføjelsen til dagsordenen. 
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4. Behandling af budgetudkast for 2020 
Peter Amstrup gennemgik kort VUC Syds nye budgetmodel og –proces. Med 
den nye budgetmodel bliver der, jf. også den nye regnskabsinstruks, indført en 
højere grad af delegering af budgetansvar til lederne. Der vil være månedlige 
budgetopfølgninger, så de budgetansvarlige løbende har overblik over deres 
budgetområder og kan korrigere evt. afvigelser. Endelig er der udarbejdet et 
årshjul for budgetprocessen, som betyder, at arbejdet med budgettet 
fremadrettet påbegyndes i juni. 
 
Herefter gennemgik Bente Lyck-Damgaard udkastet til resultatbudget. 
Budgettet er lavet ud fra de hidtil gældende præmisser om realisme og en 
ingen-fugle-på-taget-tilgang. Prognosen viser faldende aktivitet i 2020 til ca. 
1.100 årskursister inklusiv effekt af taskforce. Faldet vurderes hovedsageligt at 
skyldes den lave ledighed. Omkostningerne er ligeledes markant reduceret men 
udligner ikke helt aktivitetsfaldet. Det skyldes blandt andet omkostninger til den 
fortsatte aktivitet i Tønder, som ikke var indregnet i genopretningsplanen samt 
engangsomkostninger til omlægningen af administrationen til administrative 
fællesskaber. Derudover fylder Lighthouse-bygningen fortsat i budgettet. På 
den baggrund udviser udkastet til resultatbudget pt. et underskud på 3 mio. kr. 
Arbejdet med at få budgettet til at balancere fortsætter. Likviditetsbudgettet er 
endnu ikke færdigt men bliver fremsendt, når resultatbudgettet foreligger i 
endelig version 
 
Det midlertidige styre tog budgetgennemgangen til efterretning og bad om, at 
budgettet færdiggøres og opdateres med likviditetsbudget med henblik på 
endelig vedtagelse. Derudover bad det midlertidige styre om en afrapportering 
på erfaringerne med Taskforce i efteråret.  
 
Det midlertidige styre besluttede derudover at igangsætte et strategisk review af 
mulighederne for at samtænke elementer som f.eks., skolebaseret 
læreruddannelse, merit-pædagoguddannelse og praktik med hf-
enkeltfagspakkerne. Det midlertidige styre bad Ulla Koch og Bente Lyck-
Damgaard arbejde videre med mulighederne.  
 
5. Genopretningsplan 
Laust Joen Jakobsen, Bente Lyck-Damgaard og Jens Degn gav status på 
implementeringen af genopretningsplanen, der overordnet set kører efter 
planen. Der er god fremdrift i ejendomssalget, hvor kun Lighthouse i Haderslev 
nu udestår. Flytningen af de sidste administrative arbejdspladser fra Haderslev 
til Aabenraa forløber ligeledes som planlagt.  
 
Det midlertidige styre tog orienteringen til efterretning.  
 
6. Opfølgning på lønpolitik  
Ulla Koch orienterede om status på lønpolitik for ledere. Den er nu 
implementeret. Alle lederstillinger er indplaceret i stillingshierarkiet og alle 
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ledere er overgået til den nye cheflønsaftale. Samtidig er resultatløn som 
lønelement fjernet og anvendes ikke længere på VUC Syd.   
 
Det midlertidige styre tog orienteringen til efterretning. 
 
7: Drøftelse for af proces for ny vedtægt og normalisering af bestyrlsen 
Bestyrelsen drøftede proces for ny vedtægt og normalisering af bestyrelsen. 
Tidsplanen er, at en overgangsbestyrelse med bredere lokal forankring kan 
være på plads per 1. juli.  
 
Det midlertidige styre tog orienteringen til efterretning og bad Ulla Koch arbejde 
videre med et opdateret udkast til vedtægt.  
 
 
8: Eventuelt 
Jf. punkt 3 bad Laust Joen Jakobsen det midlertidige styres medlemmer 
godkende salg af Ved Havnen 20 (Flow Factory) samt Richtensgade 12-14.  
 
Det midlertidige styre godkendte salget af Ved Havnen 20 (Flow Factory) med 
bemærkning om, at styret ikke havde bemærkninger til sælgers 
godkendelsesskrivelse.  
 
Det midlertidige styre godkendte salget af Richtensgade 12-14 med 
bemærkning om, at der forelå godkendelse fra alle panthavere samt, at der var 
indhentet bekræftelse fra Undervisningsministeriet på aflysning af den tinglyste 
servitut af 2. april 2011.  
 
 
Næste møde: Det aftaltes at afholde næste møde i det midlertidige styre den 
17.2, kl. 11-14 i Haderslev.   
 
 
/Mødet hævet kl. 13.00 
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