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Hermed fremsendes efter aftale med Bente Lyck-Damgaard 
udkast til referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde den 24. 
august 2021 til det midlertidige styres gennemsyn og 
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Møde i det midlertidige 24.8 2021, 11:30-14:00 
Vester Voldgade 113, 1552 København V. 
 
Til stede:  
Laust Joen Jakobsen, Ulla Winther Koch, Peter Amstrup, Lars Mortensen 
Derudover deltog: Bente Lyck-Damgaard, Jens Degn (referent) 
 
 
Dagsorden 
 

1) Underskriftsark 
 

2) Godkendelse af budgetopfølgning for 1. halvår 2021 
 

3) Status på fremdrift i genopretningsplanens fase 2 
 

4) Årligt ledelsestilsyn med whistleblowerordning 
 

5) Skrivelse fra Børne- og Undervisningsministeriet vedr. feriepengeforpligtelse 
 

6) Eventuelt 
 
 
Referat 
 

1. Underskriftsark 
Underskrevet 
 

2. Godkendelse af budgetopfølgning for 1. halvår 2021 
Bente Lyck-Damgaard gennemgik VUC Syds budgetopfølgning for 1. halvår 2021. 
Opfølgningen viser, at VUC Syd har haft en lidt højere omsætning og aktivitet end 
budgetteret. Omsætningen var således 43,3 mio. kr. mod budgetteret 41,7 mio. kr. 
Driftsomkostningerne var 40,6 mio. kr. mod budgetteret 40,2 mio. kr. Efter finansielle poster 
og korrigeret for periodeforskydninger, viser halvårsregnskabet således et overskud på 1,8 
mio. kr. Bente Lyck-Damgaard orienterede om, at der udarbejdes et opdateret budget for 2. 
halvår 2021.  
 
Bilag: Budgetopfølgning for 1. halvår 2021 
 
Det midlertidige styre godkendte budgetopfølgningen. Det aftaltes, at Peter Amstrup 
deltager i udarbejdelsen af det opdaterede budget for 2. halvår 2021. 
 

3. Status på fremdrift i genopretningsplanens fase 2 
Bente Lyck-Damgaard gav status på arbejdet med de otte indsatser, der til sammen udgør 
de to hovedspor ”Tiltrækning og relationer” og ”Gennemførelse og kvalitet” i 
genopretningsplanens fase 2. Bente Lyck-Damgaard oplyste, at der er god fremdrift i 
projekterne, selvom aktiviteten er påvirket af mindre ungdomsårgange og lav ledighed i 
dækningsområdet. I sporet ”Tiltrækning og relationer” er der, i forlængelse af indsatsen om 
styrket overgang mellem FGU og VUC, registreret 34 tilmeldinger fra tidligere FGU-elever til 
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skolestart i august. Der er ligeledes fremdrift i projekterne vedr. SOF, GSK og hf pakker, 
mens der er planlagt dialog om hf-enkeltfag til EUD-elever i umiddelbar forlængelse af 
skolestarten i august. Aktiviteten på IDV-forløb har i foråret været begrænset af Corona-
nedlukningen, men der er gennemført to forløb, og planlagt yderligere to forløb i efteråret. 
Som led i indsatserne under ”Gennemførelse og kvalitet” er der blandt andet indført nyt, 
enklere intranet for kursister. Der afprøves i efteråret differentierede undervisningskoncepter 
i fjernundervisningen, herunder nye gruppe- og webinarbaserede undervisningsformer. 
Samtidig er en række administrative procedurer blevet gennemgået og forenklet, herunder 
f.eks. procedurer i forhold til optagelse og SPS-støtte.  
 
Det midlertidige styre tog gennemgangen til efterretning og udtrykte tilfredshed med 
fremdriften.  
 

4. Årligt ledelsestilsyn med whistleblowerordning 
Jens Degn gennemgik den årlige opfølgning på ledelsestilsynet. Der er ikke indgået 
henvendelser til linjen. 
 
Det midlertidige styre tog gennemgangen til efterretning.  
 

5. Skrivelse fra Børne- og Undervisningsministeriet vedr. Feriepengeforpligtelse 
Bente Lyck-Damgaard orienterede om, at Børne- og Undervisningsministeriet den 13.8 2021 
har orienteret VUC Syd om, at Økonomistyrelsen har meddelt, at de vurderer, at statslige 
myndigheder og institutioner skal foretage førtidig indbetaling af hele forpligtigelsen til 
fonden. Selvejende institutioner har ikke har pligt til at indbetale, men opfordres til at foretage 
en førtidig indbetaling af hele forpligtelsen til fonden, frem for – som loven ellers giver 
mulighed for – at fastholde forpligtelsen, indtil medarbejderne forlader arbejdsmarkedet. 
Børne- og Undervisningsministeriet opfordrer i forlængelse heraf samtlige selvejende 
institutioner under ministeriets område, der ikke har pligt til at indbetale, til at foretage førtidig 
indfrielse af hele feriepengeforpligtigelsen inden den 31. august 2021. For VUC Syds 
vedkommende andrager de indefrosne feriemidler 6,6 mio. kr. 
 
Bilag: 
Orientering vedr. indfrielse af indefrosne feriemidler 
Brev vedr. indfrielse af indefrosne feriemidler 
 
Det midlertidige styre tog orienteringen til efterretning og overvejer 
handlemulighederne.  
 

6. Eventuelt  
Bente Lyck-Damgaard orienterede om indberetning af investeringsrammer til Børne- og 
Undervisningsministeriet, hvor der skal redegøres for evt. investeringer, der optages på 
balancen, samt salg af aktiver, der indgår i balancen. Bente Lyck-Damgaard oplyste, at der 
ikke er ændringer siden sidste indberetning. 
 
Det midlertidige styre godkendte indberetningen.  
 
/Mødet sluttet 
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