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Til det midlertidige styre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hermed fremsendes udkast til referat fra det ekstraordinære møde den 
25. september 2020 til det midlertidige styres godkendelse.  
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Referat af møde i det midlertidige styre, 25.09 2020 
Østerøvej 121, Nyborg, kl. 12:30-13:30 
 
Deltagere: Laust Joen Jakobsen, Ulla Winther Koch og Lars Mortensen 
Afbud: Peter Amstrup 
 
Herudover deltog Bente Lyck-Damgaard og Jens Degn.  
 
Referat: Jens Degn 
 
 
Dagsorden 
 
Punkt 1: Underskriftsark 
Punkt 2: Godkendelse af låneomlægning og bekræftelse af VUC Syds 
vedtægters gyldighed 
Punkt 3: Generel bemyndigelse vedr. nødundervisning  
Punkt 4: Henvendelse fra UVM vedr. AOF afgørelse 
Punkt 5: Lukket punkt 
 
Referat 
 
 

1. Underskriftsark 

Underskrevet 
 
 
Laust Joen Jakobsen bad herefter om, at der dagsordenssattes to yderligere 
punkter, et vedr. en henvendelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet samt 
et lukket punkt. Ulla Koch og Lars Mortensen tiltrådte forslaget.  
 
 

2. Godkendelse af låneomlægning og bekræftelse af VUC Syds 
vedtægters gyldighed 

Bestyrelsen besluttede på sit møde den 13.12 2019, pkt. 8, at sælge Flow 
Factory, beliggende Ved Havnen 20, 6100 Haderslev. I forlængelse heraf skal 
udestående på ialt 922.000 kr. omlægges til til VUC Syds ejendom beliggende 
Asylvej 2, Sønderborg.  

Det følger af VUC Syds vedtægt §12, stk. 4, at beslutninger om køb, salg og 
pantsætning af ejendom skal godkendes af 2/3 af samtlige stemmeberettigede 
bestyrelsesmedlemmer. Da der er tale om en yderligere pantsætning af VUC 
Syds ejendom i Sønderborg, forelægges lånedokumentet til bestyrelsens 
godkendelse.  

Det fremgår af kommissorium fra Undervisningsministeren af 10.9 2018, at 
ministeren med hjemmel i § 20, stk. 3, i lov om institutioner for 
almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, jf. 
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lovbekendtgørelse nr. 236 af den 23. marts 2018, indsatte et midlertidigt styre 
for VUC Syd til at varetage samtlige bestyrelsesopgaver i henhold til blandt 
andet lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen 
voksenuddannelse, anden relevant lovgivning og institutionens vedtægt. Det 
midlertidige styres mandat blev efterfølgende forlænget ved udmelding fra 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet af 11.10 2018 og 28.2 2019. De 
stemmeberettigede medlemmer af VUC Syds bestyrelse er således 
medlemmerne af det midlertidige styre: Laust Joen Jakobsen, Ulla Koch 
Winther, Peter Amstrup og Lars Mortensen. 

Direktøren indstillede, at det midlertidige styre godkender tillægslån på 
ejendommen Asylvej 2, 6400 Sønderborg.  

Direktøren indstiller, at det midlertidige styre samtiidg bekræfter VUC Syds 
vedtægts gyldighed med den justering af bestyrelsessammensætningen, der 
følger af Undervisningsministerens udpegning af det midlertidige styre ved 
kommissorium af 10.9 2018. 

De tilstedeværende medlemmer af det midlertidige styre tiltrådte 
indstilling vedr. tillægslån samt bekræftede gyldigheden af VUC Syds 
vedtægt med bemærkning om, at hjemstedsangivelsen vil blive opdateret 
til Aabenraa Kommune i forbindelse med en formel revision af vedtægten, 
når bestyrelsen normaliseres igen.  

Bilag: 

- Kommissiorium for det midlertidige styre af 10.9 2018 
- Udmelding af 11.10 2018 fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet  
- Udmelding af 28.2 2019 fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet  
- Lånedokument 
- Vedtægt for VUC Syd 

 
 

3. Generel bemyndigelse vedr. Nødundervisning 

 
Danske HF & VUC har anbefalet sine medlemmer, at bestyrelsen giver øverste 
leder en generel bemyndigelse til at forlænge evt. nødundervisning jf. 
bestemmelserne i Bekendtgørelse om midlertidige regler og retningslinjer for 
dagtilbud og om forholdet mellem almindelig undervisning og nødundervisning 
omfattet af covid-19 foranstaltninger (BEK nr 1228 af 22/08/2020), §5. 
Forlængelse af nødundervisning kan kun ske helt ekstraordinært og Danske HF 
& VUC anbefaler, at bestyrelsen forpligter den øverste leder til løbende at holde 
bestyrelsen orienteret om evt. forlængelse af nødundervisning. 
 
Direktøren indstiller, at det midlertidige styre giver direktøren en generel 
bemyndigelse til at forlænge nødundervisning, såfremt det måtte blive relevant.  
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De tilstedeværende medlemmer af det midlertidige styre tiltrådte 
indstillingen med bemærkning om, at bemyndigelsen udstrækkes til at 
omfatte igangsættelse af nødundervisning og ikke kun evt. forlængelse.  
 
 
Bilag: 

- Skrivelse fra Danske HF & VUC af 7.9 2020. 

 
 

4. Henvendelse fra UVM vedr. AOF afgørelse. 

Laust Joen Jakobsen redegjorde for skrivelse fra Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet, hvorefter styrelsen beder det midlertidige styre vurdere, om nye 
oplysninger afgivet af AOF Center Sydjylland giver anledning til at ændre den 
tidligere trufne afgørelse om ikke at tildele driftsoverenskomst.  
 
De tilstedværende medlemmer af det midlertidige styre bad direktøren om 
at udarbejde et svarudkast, der opridser det midlertidige styres 
standpunkt i sagen. 
 
 
 

5. Lukket punkt (bygningssalg) 

 
 
 
 
 
/Mødet sluttet kl. 13:30 
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