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Referat af møde i det midlertidige styre, 17.02 2020: 10:00-13:00. 
Chr. Xs Vej 39, Haderslev 
 
Deltagere: Laust Joen Jakobsen, Ulla Koch, Peter Amstrup, Lars Mortensen 
Herudover deltog Bente Lyck-Damgaard og Jens Degn. 
Carsten Elof Eberhardt deltog i behandlingen af punkt 4 og 5.  
 
Referat: Jens Degn 
 
Dagsorden 
1: Underskriftsark  
2: Godkendelse af referat fra mødet den 13.12 2019  
3: Gensidig orientering  
4: Budgetopfølgning 4. kvartal 2019 
5: Godkendelse af budgetforslag for 2020  
6: Godkendelse af flerårig vedligeholdelsesplan for bygninger 
7: Drøftelse af udbudsproces vedr. rengøring  
8: Status på genopretningsplan og masterplan  
9: Godkendelse af indstilling vedr. investeringsrammer  
10: Eventuelt 
 
 
Referat 
 
1. Underskriftsark  
 
Underskrevet  
 
 
2. Godkendelse af referat fra mødet den 13.12 2019 
 
Godkendt uden bemærkninger. 
 
Bilag:  
Udkast til referat fra mødet den 13.12 2019. 
  
 
3. Gensidig orientering  
Ulla Koch orienterede om drøftelser med FGU og Tønder Kommune. 
 
Laust Joen Jakobsen orienterede om det forestående opfølgningsmøde med 
kreditorer. 
 
Laust Joen Jakobsen gav status på bygningsalg. 
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4. Budgetopfølgning 4. kvartal 2019 
Carsten Elof Eberhardt gennemgik den foreløbige budgetopfølgning. 
Opfølgningen viser foreløbigt, at 4. kvartal er gået som forventet. Med forbehold 
for endelig revision af årsregnskabet forventes årsresultatet på den baggrund at 
holde eller blive lidt bedre end oprindeligt budgetteret. Kursistprogonsen har 
holdt stik, omkostningerne er nedbragt som forventet, mens ekstraordinært 
tilskud fra tilpasningsmidler i forbindelse med udspaltning af FGU trækker 
resultatet lidt op. Dog vil tab på AOF Syds konkurst belaste regnskabet med 1,7 
mio. kr. i tab.  
 
Bilag:  
Foreløbig budgetopfølgning for 4. kvt. 2019 
 
Det midlertidige styre tog orienteringen til efterretning og afventer det 
endelige regnskab. 
 
 
5: Godkendelse af budgetforslag for 2020  
Bente Lyck-Damgaard gennemgik budgetforslag i forlængelse af drøftelsen på 
mødet den 13.12. 2020. En genberegning af fællestaxametret betyder, at VUC 
Syd forventer et resultat i balance på ca. 1,9 mio. kr. Det er lidt bedre end 
overslagsbudgettet i genopretningsplanen, hvilket bl.a. skyldes effekten af 
ejendomsfrasalg. Men der forventes et fortsat fald i aktivitet, som gør 
indtægtsgrundlaget usikkert.  
 
Bilag:  
budgetforslag for 2020 
 
Det midlertidige styre godkendte budgetforslaget  
 
 
6: Godkendelse af flerårig vedligeholdelsesplan for bygninger  
Jf. institutionslovens §21, stk. 2 skal VUC Syd udarbejde en flerårig 
vedligeholdelsesplan for sine bygninger.  
 
Bente Lyck-Damgaard fremlagde forslag til vedligeholdelsesplan for årene 
2020-2022. Bygningerne er nye og udgifterne til vedligehold skønnes derfor at 
være begrænsede og primært vedrøre løbende vedligehold af gulvflader, 
belysning, ruder samt tæppe/møbelrens og maling af overflader. Derudover 
forslås der afsat 10% til uforudsete omkostninger.   
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Bilag:  
Udkast til flerårig vedligeholdelsesplan.  
 
Det midlertidige styre godkendte planen.  
 
 
7: Drøftelse af udbudsproces vedr. rengøring (lukket punkt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8: Status på genopretningsplan og masterplan  
Bente Lyck-Damgaard orienterede om, at flytningen af de sidste administrative 
arbejdspladser fra Haderslev til Aabenraa er en smule forsinket, men at der 
ellers er god fremdrift i indsatserne.  
 
Det midlertidige styre tog orienteringen til efterretning.  
 
 
9: Godkendelse af indstilling vedr. investeringsrammer  
 
VUC Syd skal senest den 3.3 2020 indsende investeringsramme til Styrelsen for 
Undervisning og Kvalitet. Bente Lyck-Damgaard gennemgik udkast til 
indberetning, der omfatter skønnet omkostning i forbindelse med flytningen af 
administrationen til Aabenraa samt skønnet omkostning i forbindelse med 
omlægning af IT.  
 
Bilag:  
Følgebrev fra Styrelsen for Undervisning & Kvalitet 
Vejledning fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 
Tjekliste fra Styrelsen for Undervisning & Kvalitet 
Udfyldt template fra Styrelsen for Undervisning & Kvalitet 
 
Det midlertidige styre godkendte indstilling vedr. investeringsrammer. 
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10: Eventuelt 
Det midlertidige styre aftalte kommende møder den 31.3 2020 i Nyborg, den 
27.5 i Aabenraa og den 24.8 i København. 
 
 
 
 
/Mødet hævet kl. 13.00 
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