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Møde i det midlertidige 26.3 2021, 10:00-14:00 
Virtuelt møde 
 
Til stede:  
Laust Joen Jakobsen, Ulla Winther Koch, Peter Amstrup, Lars Mortensen 
Derudover deltog: Bente Lyck-Damgaard, Jens Degn, Kim Vorret (PwC, under punkt 3), 
Yvonne Bager (PwC, under punkt 3), Thomas Maschroeck (under punkt 3). 
 
Dagsorden:  
Punkt 1: Underskriftsark 
Punkt 2: Gensidig orientering 
Punkt 3: Godkendelse af årsregnskab og revisionsprotokollat for 2020 
Punkt 4: Status på genopretningsplanens fase 2 
Punkt 5: Eventuelt 
 
Referat:  
Punkt 1: Underskriftsark 
 
Ikke underskrevet, da mødet blev afholdt virtuelt  
 
Punkt 2: Gensidig orientering 
BLD orienterede om lokale lønforhandlinger. Der er afsluttet forhandlinger med HK og 3F. 
Der pågår forhandlinger med GL, hvor der ikke har kunnet opnås enighed.  
 
BLD orienterede om yderligere genåbning, hvor VUC Syd forbereder sig på næste skridt 6. 
april og herunder er i gang med at få setup for selvtest på plads. 
 
Punkt 3: Godkendelse af årsregnskab og revisionsprotokollat for 2020 
Revisor gennemgik udkast til årsregnskab og revisionsprotokollat, hvor der udestår enkelte 
justeringer. Revisor bemærkede, at det er et flot regnskab uden anmærkninger og med et 
driftsoverskud på ca. 3 mio. kr. hvilket også er en nødvendighed i forhold til at få etableret 
bæredygtighed og tilbagebetalingsevne. Økonomien er fortsat helt afhængig af aktiviteten - 
hvilket er særligt udfordrende med aktivitet i 4 byer med en forholdsvis stor af andel 
fjernkursister. Revisor anbefalede derudover, at VUC Syd fortsat har fokus på at være foran 
aktivitetsudviklingen i sin omkostningsstyring. Balancen er som forventet reduceret som 
følge af bygningsfrasalg, der også påvirker egenkapitalen negativt. Likviditetsberedskabet er 
faldet en smule. Faldet her skyldes, at forskudsbetalingerne fra UVM er mindre som følge af  
bl.a. nedgang i aktiviteten, som forskudsmidlerne beregnes ud fra. Revisor anbefalede på 
den baggrund, at VUC Syd ikke benytter muligheden for at indbetale feriepengeforpligtelsen 
for ikke at belaste likviditeten.  
  
Derudover bemærkede revisor, at alle bemærkninger fra tidligere år i revisionsprotokollatet 
nu er lukket.  
  
Det midlertidige styre tog gennemgangen til efterretning og godkendte udkast til 
årsregnskab og revisionsprotokollat med bemærkning om, at resultatet er 
tilfredsstillende. Revisor fremsender endelig version til godkendelse, elektronisk 
underskrift og indberetning, når de sidste mindre justeringer er foretaget. 
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Punkt 4: Status på genopretningsplanens fase 2 
Bente Lyck-Damgaard og Jens Degn gennemgik processen. Status for første kvartal er, at 
der er afholdt kickoff møder på alle afdelinger. Grundet nedlukning blev de gennemført primo 
februar som virtuelle møder. Der er etableret projektstruktur med den samlede ledergruppe 
som styregruppe, der følger op på fremdriften i projekterne hver 14. dag, og der er udpeget 
projektansvarlig og nedsat arbejdsgrupper for hvert projekt. De projektansvarlige har 
udarbejdet projektplan for de enkelte projekter. Der arbejdes nu på at gennemføre 
projekterne jf. projektplanerne. Der er ved at blive etableret målepunkter, så effekt af 
projekterne kan måles. 
 
Det midlertidige styre tog gennemgangen til efterretning. 
 
Punkt 5: Eventuelt  
Der var ingen punkter under eventuelt.  
 
Mødet sluttet 11:45.  
 


