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Hermed fremsendes efter aftale med Bente Lyck-Damgaard udkast til 
referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2022 til det midlertidige styres 
gennemsyn og godkendelse.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Jens Degn 
Vicedirektør 
VUC Syd 
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Møde i det midlertidige styre 27.4 2022, kl. 11:30-12:30 
 
Deltagere: Laust Joen Jakobsen, Ulla Koch, Lars Mortensen 
 
Derudover deltog: Bente Lyck-Damgaard og Jens Degn  
 
Afbud: Peter Amstrup 
 
Referat: Jens Degn 
 
Dagsorden 
 

1. Underskriftsark (underskrives ikke, da mødet afholdes virtuelt) 
2. Gensidig orientering 
3. Godkendelse af regnskab for 1. kvartal 2022 
4. Eventuelt 

  
 
Referat 
1. Underskriftsark 

 
Mødet afholdt virtuelt 
 
 
2. Gensidig orientering 
 
Der var ingen orienteringspunkter 
 
3. Godkendelse af regnskab for 1. Kvartal 2022 
Bente Lyck-Damgaard gennemgik kvartalsregnskabet, der viser en nedgang på 51,6 årskursister i 1. 
kvartal ift. budgettet. Det giver en negativ afvigelse på 2,9 mio., hvoraf 350.000 dog skyldes en 
forskydning på censorudgifter og forventes udlignet i løbet af året. Aktivitetsnedgangen skal ses på 
baggrund af, at forventningerne i budgettet allerede var sænket med 10% samt, at der på anbefaling 
fra revisor regnskabsmæssigt er flyttet ca. 10 årskursister på SOF fra 2021 til 2022 ifbm. 
udarbejdelsen af årsregnskabet. Bente Lyck-Damgaard orienterede om, at hun selvfølgelig vil 
analysere på mulighederne for at reducere omkostninger, men at de som tidligere drøftet ser meget 
begrænsede ud. Derudover afsøger Bente Lyck-Damgaard, om der er puljer eller andre midler, VUC 
Syd kan søge.  
 
Laust Joen Jakobsen spurgte, hvor aktiviteten var hårdest ramt. Jens Degn svarede, at det er på hf-
enkeltfag på fjernundervisningen, som tegner sig for hovedparten af faldet. 
  
Lars Mortensen spurgte, hvordan det ser ud på andre skoler. Ulla Koch svarede, at Danske HF & VUC 
har udarbejdet en opgørelse, der viser, at det er hele sektoren, der er ramt. Udviklingen på VUC Syd 
ligner til forveksling udviklingen på andre VUC både i forhold til aktivitetsudvikling og de tiltag, der 
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arbejdes med for at prøve at øge aktiviteten. 
  
Bente Lyck-Damgaard bemærkede, at det er afgørende for, hvordan vi handler, om vi tror, det er en 
midlertidig eller permanent nedgang, vi ser ind i. VUC Syd har allerede reduceret meget og vi har 
samtidig en udbudsforpligtelse.  
 
Laust Joen Jakobsen var enig i, at de traditionelle virkemidler er ved at være udtømte, men det er 
klogt at få afdækket eventuelle handlemuligheder både nu og mere grundlæggende efter 1. halvår 
når budgettet skal revideres. Vi har flere gange troet, at bunden var nået for blot efterfølgende at 
konstatere, at aktiviteten er faldet mere end forudset. 
 
Ulla Koch bemærkede, at hun godt kan være bekymret for, at der er tale om en mere permanent 
nedgang. Hun rådede til, at der tages en fornyet dialog med regionen om deres syn på det 
fremadrettede voksenuddannelsestilbud i Sønderjylland.  
 
Herefter gennemgik Bente Lyck-Damgaard kort tilmeldingssituationen ift. augustoptaget, hvor 
ansøgningstallet til den to-årige hf fortsat ser fornuftigt ud. Der er indtil videre ca. 50 ansøgere, 
hvoraf det dog fortsat for en dels vedkommende skal afklares, om de kan optages.  
 
Det midlertidige styre godkendte regnskabet for 1. kvartal med de afgivne bemærkninger og bad 
om, at der udfærdiges et udkast til bemærkninger fra bestyrelsesformanden, der kan medsendes 
sammen med regnskabet til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.  
 
Bilag: kvartalsregnskab for 1. kvt. 2022; aktivitetsopgørelse uge 16  
 
 
Eventuelt 
 
Der var ikke punkter til eventuelt.   
 
 
 
/Mødet afsluttet 12:30 


