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Referat af møde i det midlertidige styre, 28.10 2020 
Virtuelt møde, kl .10:00-12:00 
 
Deltagere: Laust Joen Jakobsen, Ulla Winther Koch, Lars Mortensen og Peter 
Amstrup 
 
Herudover deltog Bente Lyck-Damgaard og Jens Degn.  
 
Referat: Jens Degn 
 
 
Dagsorden 
 
Punkt 1: Underskriftsark  
Punkt 2: Gensidig orientering 
Punkt 3: Budgetopfølgning for 3. kvartal 2020 
Punkt 4: Status på genopretningsplan 
Punkt 5: Status på budget 2021  
Punkt 6: Eventuelt  
 
 
Referat 
 
 

1. Underskriftsark 

Ikke udfyldt da mødet er afholdt virtuelt. 
 
 

2. Gensidig orientering 
Bente Lyck-Damgaard orienterede om, at der har været afholdt første møde i 
VUC Syds nye Uddannelsesudvalg. Laust Joen Jakobsen deltog i mødet. Det 
er lykkedes at sammensætte et udvalg, som kan give VUC Syd noget 
kvalificeret sparring og input i forhold til uddannelsesdækningen og udviklingen 
fremadrettet.  
 
Bente Lyck-Damgaard orienterede om processen med ansættelse af den nye 
uddannelseschef, som får en vigtig rolle i at videreudvikle VUC Syds 
uddannnelsestilbud. Der er indkommet 30 ansøgninger og et stærkt felt på ialt 
fem kandidater er blevet indkaldt samtale. Stillingen forventes besat per 1.12 
som planlagt.  
 
Bente Lyck-Damgaard orienterede om, at VUC Syd sammen med VUC Vest og 
HF & VUC Kolding arbejder på en samarbejdsaftale med UC Syd, der skal sikre 
en endnu stærkere sammenhæng mellem uddannelsere  
 
Bente Lyck-Damgaard orienterede om forberedelserne til de nye tiltag mod 
COVID per 29.10, som myndighederne annoncerede den 23.10, herunder 
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anvendelse af mundbind.  
 

3. Budgetopfølgning for 3. kvartal 2020 

Bente Lyck-Damgaard gennemgik budgetopfølgning for 1.-3. kvartal som viser 
et overskud på 6,2 mio. kr. For hele året forventes et resultat i 
størrelsesordenen 1,2 mio. kr. og en aktivitet på ca 1.000 årskursister. En del af 
aktivitetsnedgangen kan henføres til nedlukningen i forbindelse med covid-
pandemien. Resultatet er samtidig positivt påvirket af ekstraordinære tilskud, 
herunder tilpasningsmidler fra FGU puljen. Derudover har frasalget af 
Lighthouse har haft en foreløbig likvitetseffekt på 3,2 mio. Kr., men ikke alle 
salgsomkostningerne er endnu opgjort. 
 
Det midlertidige styre godkendte budgetopfølningen med bemærkning 
om, at der udarbejdes en særskilt opgørelse over omkosninger til salget 
af Lighthouse. 
 
 
Status på genpretningsplan 
Det fremgår af genopretningsplanen, at der ved udgangen af 2020 skal laves en 
afrapportering af planens første fase dækkende 2019-2020.  
 
Det midlertidige styre bad om, at der udarbejdes et udkast, der forelægges 
på det midlertidige styres møde den 8. December 2020.  
 
 
Status på budget 2021 
Bente Lyck-Damgaard orienterede om, at der har været afholdt budgetseminar 
med Samarbejdsudvalget, hvor principperne i økonomi og budgetlægning er 
gennemgået og den foreløbige aktivitetsprognose for 2021 er drøftet. Corona-
pandemien giver øget usikkerhed om prognosen for 2021. VUC Syd har 
suppleret sin normale prognosemodel med beregninger på forventet udvikling i 
ledighed og demografi. Derudover har der været dialog med andre VUC om 
deres forventninger til 2021. På den baggrund skønner Bente Lyck-Damgaard 
samlet set, at der kan forventes en grundlagsaktivitet i niveauet 950-1.000 
årskursister i 2021. Hertil kommer effekt af aktivitetsforøgende indsatser, som 
er under udarbejdelse og som forventes at kunne øge den samlede aktivtet til 
980-990 årskursister.  
 
Det midlertidige styre tiltrådte, at budgetudkastet for 2021 udarbejdes på 
en grundlagsprognose på 910-920 kurister samt effekt af aktivitetsføgende 
tiltag.  
 
Eventuelt  
Laust Joen Jakobsen fremlagde rundsendt svarudkast vedr. henvendelse fra 
STUK om tidligere afslag på ansøgning om driftsoverenskomst til AOF Center 
Sydjylland.  
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Det midlertidige styre godkendte svarudkastet og bad direktøren sende 
det til til STUK samt foranstalte et indledende dialogmøde med AOF 
Center Sydjylland, hvor styret gerne deltager.  
 
 
/Mødet sluttet kl. 12.00. 


