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Møde i det midlertidige styre 09.02 2022, kl. 11:00-12:00 
 
 
Deltagere: Laust Joen Jakobsen, Ulla Koch, Peter Amstrup, Lars Mortensen 
 
Derudover deltog: Bente Lyck-Damgaard, Jens Degn og Rasmus Sandholt Dilling Hansen  
 
Afbud: Ingen  
 
Referat: Jens Degn 
 
 
Dagsorden 
1) Underskriftsark 
2) Godkendelse af kvartalsregnskab for 4. kvt. 2021 
3) Orientering om tilmeldingstal  
4) Eventuelt 
 
Referat 
 

1) Underskriftsark 
Ikke underskrevet, da mødet afholdtes virtuelt 
 

2) Godkendelse af kvartalsregnskab for 4. kvt. 2021 
Bente Lyck-Damgaard gennemgik hovedlinjerne i kvartalsregnskabet, som til trods for et aktivitetsfald 
viser et overskud på 4,2 mio. Kr. Der sås et tilsvarende billede sidste år. På den baggrund havde hun 
sammen med Rasmus Dilling Sandholt Hansen været gennem budgetmodellen og kunne konstatere, 
at der havde været en fejl i indtægtsbudgettet. Denne er rettet for 2022 og frem. Derudover havde 
hun konstateret, at der havde været en fejl i bogføring af taxametertilskud i 2. og 3. kvartal.  
Bente Lyck-Damgaard orienterede samtidig om, at der fremadrettet, i tillæg til budgetopfølgningen, 
vil blive udarbejdet et korrigeret budget for 2. halvår. 
 
Herefter gennemgik Rasmus Dilling Sandholt Hansen afvigelserne i forhold til det korrigerede budget 
fra september 2021. Udover de forhold Bente Lyck-Damgaard havde nævnt, var resultatet positivt 
påvirket af lidt højere indtægter i 4. kvartal som følge af en øget studieaktivitetsindsats og flere 
kursister, der har gennemført SOF og GSK-forløb i slutningen af 2021.  
 
Peter Amstrup og Lars Mortensen bemærkede, at der var tale om noget af en afvigelse og spurgte 
nærmere til baggrunden. Rasmus Sandholt forklarede, at fejlen vedrørte taxametertilskud for 
matrikelundervisning i 2. og 3. kvartal, som bliver udbetalt månedsvist til forskel fra taxametret på 
fjernundervisning. Fejlen var opstået i dialogen med det administrative fællesskab, som ikke havde 
været opmærksom på denne forskel. Der var på den baggrund udarbejdet en ny 
afstemningsprocedure. Peter Amstrup spurgte, om det var en systematisk fejl, der havde været der 
tidligere også. Rasmus Dilling Sandholt Hansen svarede, at det kun vedrørte 2021. Peter Amstrup 
spurgte, hvor stor en del af afvigelsen, der skyldtes fejlen. Rasmus Dilling Sandholt Hansen svarede, at 
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det var 2,5 mio. kr. af den samlede afvigelse på 6,3 mio. kr.  
 
Bente Lyck-Damgaard gjorde opmærksom på, at hun i forbindelse med afrapporteringen på 3. kvartal 
havde gjort rede for, at der var en række særlige tilskud, der også påvirkede resultatet, og at hun 
dengang havde vurderet, at vi så ind i et omtrentligt nul-resultat inden fejlen på de 2,5 mio. kr. var 
kendt.  
 
Laust Joen Jakobsen bemærkede, at det naturligvis var tilfredsstillende, at fastholdelsen og 
gennemførelsen på GSK og SOF var øget, men om det derudover skulle forstås sådan, at de øvrige 
afvigelser ikke var overraskende. Dette bekræftede Bente Lyck-Damgaard.  
 
Peter Amstrup spurgte, om fejlen havde betydning for budgettet for 2022. Bente Lyck-Damgaard 
svarede, at det ikke var hendes vurdering, men at det kunne påvirke periodiseringen over året.  
 
Herefter gennemgik Rasmus Dilling Sandholt Hansen det foreløbige resultat for året. Omsætningen 
afviger positivt, dels fordi der er indtægter, der ikke har været budgetteret korrekt i det oprindelige 
budget, dels på grund af en supplerende indberetning vedr. 2020 og dels fordi aktiviteten i 4. kvartal 
havde været lidt bedre end forventet. Samtidig er omkostningerne lidt lavere end budgetteret som 
følge af en mindre feriepengeforpligtelse og mindre afvigelser på afskrivninger og finansielle poster.  
 
Lars Mortensen spurgte til, hvilke indtægter, der ikke havde været budgetteret korrekt og om det var 
en systematisk fejl fra tidligere. Bente Lyck-Damgaard svarede, at det var SOF-aktivitet, 
påbegyndelsestaxametre, brobygningsforløb samt indtægter fra administration af 
driftsoverenskomstparter, der ikke havde været budgetteret korrekt. Det var en fejl, hun kunne 
konstatere også, havde været i 2020-budgettet, men at indtægterne er korrekt medregnet i 
budgetmodellen for 2022.  
 
Laust Joen Jakobsen bemærkede, at vi fortsat er igang med at rydde op på økonomiområdet, og at der 
ikke var meget andet at sige til det. 
 
Herefter gennemgik Rasmus Dilling Sandholt Hansen årskursisttallene, der viser en faldende aktivitet. 
Ulla Koch bemærkede, at det er en tendens, der ses på sektoren i landsplan, især ift. Hf-enkeltfag og 
opfordrede til, at aktivitetsudviklingen følges meget tæt.  
 
Afslutningsvist gennemgik Rasmus Dilling Sandholt Hansen likviditetsudviklingen, som viser en negativ 
udvikling på ca. 850.000 kr.  
 
Det midlertidige styre godkendte kvartalsregnskabet og bad om, at der udarbejdes bemærkninger fra 
formanden, som oversendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet sammen med 
kvartalsregnskabet.  
 
 

3) Orientering om tilmeldingstal 
Bente Lyck-Damgaard gennemgik de fremsendte tilmeldingstal frem til 4.2. Hun gjorde opmærksom 
på, at der var tale om bruttotal, hvor eventuelt frafald ikke var indregnet. Tallene viste, at optaget lå 
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ca. 7% under budget. Det er fortsat særlig hf-enkeltfag som er ramt af faldet. Her er der løbende 
optag frem til marts og Bente Lyck-Damgaard vurderede på den baggrund, at det indtil videre var 
klogest at have is i maven og se tiden an. Ulla Koch bemærkede, at hun var enig i tilgangen og, at hun 
hører, at aktivitetsfaldet fortsætter i hele landet samt, at der er opmærksomhed på, at VUC som 
sektor er presset.  
 
Det midlertidige styre tog orienteringen til efterretning.  
 
 

4) Eventuelt 
Bente Lyck-Damgaard orienterede om, at der har været afholdt møde med STUK om status på 
genopretningsplanen. 
 
 
/Mødet slut 12:00 
 
 


