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Møde i det midlertidige styre 30.03 2022, kl. 10:00-12:00 
 
Deltagere: Laust Joen Jakobsen, Ulla Koch, Peter Amstrup, Lars Mortensen 
 
Derudover deltog: Bente Lyck-Damgaard og Jens Degn. Kim Vorret (PwC) og Yvonne Bager (PwC) 
deltog under punkt 3.   
 
Afbud: Ingen  
 
Referat: Jens Degn 
 
Dagsorden 
 

1. Underskriftsark 
2. Gensidig orientering 
3. Godkendelse af årsregnskab og revisionsprotokollat for 2021 
4. Orientering om tilmeldingssituationen 
5. Status på genopretningsplanens fase 2 
6. Orientering om medarbejdertrivselsundersøgelse 2022 
7. Orientering fra møde i VUC Syds uddannelsesudvalg 15.3 2022 
8. Eventuelt 

 
Referat 

1. Underskriftark 
Ikke underskrevet, da mødet blev afholdt virtuelt. 
 

2. Gensidig orientering 
Bente Lyck-Damgaard orienterede om, at hun har igangsat en analyse af 
driftsoverenskomstområdet. Driftsoverenskomstparter skal efter bekendtgørelserne for hhv. 
forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisningen efter de to første år have oparbejdet 
en minimumsaktivitet på hhv. 5 og 2 årskursister for at fastholde retten til driftsoverenskomst. Bente 
Lyck-Damgaard agter på den baggrund at igangsætte en proces med opsigelse på de aftaler, der ikke 
har opnået minimumsaktivitet. Hun forklarede, at det skyldes, at det er problematisk at føre tilsyn 
med parter med en meget begrænset aktivitet.  
 
 

3. Godkendelse af årsregnskab 
Laust Joen Jakobsen bad herefter Kim Vorret gennemgå udkastet til årsrapport.  
Kim Vorret gennemgik først hovedtallene og bemærkede, at der er tale om et flot økonomisk 
resultat på over 3 mio. kr. Det er præsteret under fortsat vanskelige vilkår præget af højkonjunktur, 
to år med corona og en udfordrende demografisk udvikling. Dette er alle forhold, der er gået imod 
VUC-sektoren generelt. Derfor roste han den sorte bundlinje. Han bemærkede samtidig, at 
aktiviteten har været faldende, og at der over de seneste fem år har været tale om en meget 
voldsom reduktion, som ingen nok havde forestillet sig. Han understregede, at det fortsat er en 
risiko, at fjernundervisning udgør en betydelig andel af VUC Syds samlede aktivitet.  
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Herefter gennemgik Kim Vorret indtægts- og omkostningsudviklingen. Indtægterne falder som følge 
af den faldende aktivitet. Omkostningerne er ligeledes reduceret. Han hæftede sig særligt ved, at det 
er omkostninger rundt om undervisningen, der er reduceret, mens omkostninger til undervisningen 
nok er faldet i absolutte tal, men dog forholdsmæssigt er uændret. Årsværk per 100 årskursister er 
let stigende, hvilket skal ses i lyset af faldende aktivitet, hvor især faldende holdstørrelser gør det 
svært at opretholde effektiviteten. Før renter lander resultatet således på 5,2 mio. kr., hvilket er flot, 
men også nødvendigt, hvis der skal være en tilbagebetalingsevne.  
 
På balancesiden er der ifølge Kim Vorret ikke sket meget på hverken aktiver eller passiver. 
Væsentligste udvikling er, at mellemregningen med UVM falder som følge af mindre forskud pga. 
faldende aktivitet.  
 
Alt i alt konkluderede Kim Vorret, at der var tale om en flot basisdrift og at udfordringen for VUC Syd 
ikke er driften men fremtiden efter 2022. Herefter gennemgik Kim Vorret revisionsprotokollatet og 
bemærkede, at der ikke var kritiske bemærkninger.  
 
Peter Amstrup gjorde i forlængelse heraf opmærksom på en referencefejl i note 71. 
 
Bente Lyck-Damgaard gjorde opmærksom på misforståelse omkring indkøbspolitik, da VUC Syd i 
2020 udarbejdede en sådan. Denne fastslår, at VUC Syd følger reglerne for indkøb i staten, i videst 
mulige omfang benytter SKI-aftaler hvor det er hensigtsmæssigt samt, at VUC Syd, i forhold til indkøb 
under tærskelværdierne, arbejder med en bagatelgrænse på 15.000 kr., hvorefter der skal indhentes 
flere tilbud. Kim Vorret anbefalede, at minimumsgrænsen hæves til 30.000 kr., da dette er almindelig 
standard. Det midlertidige styre tiltrådte anbefalingen.  
 
Laust Joen Jakobsen takkede Kim Vorret for gennemgangen og spurgte om, der var yderligere 
kommentarer. Det var der ikke.  
 
Det midlertidige styre godkendte årsregnskab og revisionsprotokol med de afgivne bemærkninger 
og bad om, at det blev sendt til underskrift.  
 
Bilag: Årsregnskab 2022, Revisionsprotokollat. 
 
 

4. Orientering om tilmeldingssituation 
Bente Lyck-Damgaard gennemgik tilmeldingstallene per 25.3 2022, som viser, at VUC Syd ligger 9,8% 
under budget. Bente Lyck-Damgaard bemærkede, at 10 kursister på SOF er flyttet fra 21 til 22 efter 
anmodning fra revisor. Disse tælles ikke med i kvartalet men som supplerende indberetning. 
Derefter gennemgik Bente Lyck-Damgaard status på tilmeldinger til den 2-årige hf per 15.3 2022 fra 
Region Syddanmark. På den toårige hf ligger vi lidt bedre end sidste år. Når man ser på øvrige hf-
udbydere i dækningsområdet, så har de stigning på hf men samtidig fald på stx.  
Ulla Koch bemærkede, at det samme billede ses på landsplan i forhold til en forskydning mellem hf 
og stx.  Ulla Koch oplyste samtidig, at VUC-foreningen har udarbejdet en prognose på landsplan for 
avu og hf-enkeltfag. Den viser en forventet aktivitetsnedgang på 19% på avu og 12 % på hf-enkeltfag 
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i 2022. 
 
Det midlertidige styre tog orienteringen til efterretning 
 
 

5. Status på genopretningsplanens fase 2 
Bente Lyck-Damgaard orienterede om, at der er udarbejdet en status på fremdriften i 
genopretningsplanens indsatser for 2022 ved 1. kvartals afslutning. Den fremsendes til styret og 
drøftes på et kommende møde.  
 
Det midlertidige styre tog orienteringen til efterretning. 
 
Bilag: Ingen 
 
 

6. Orientering om MTU 
VUC Syd orienterede om resultaterne af undersøgelse af medarbejdertrivsel, som VUC Syd 
gennemfører hvert andet år efter GLs koncept for "Professionel Kapital". Undersøgelsen blev 
gennemført som spørgeskemaundersøgelse fra 28.2 til 11.3 2022. 83% af medarbejderne besvarede 
trivselsundersøgelsen, som viser markant forbedring i trivslen. Bente Lyck-Damgaard fandt dette 
glædeligt, især i lyset af de mange udfordringer institutionen har kæmpet med. Det afgørende for 
Bente Lyck-Damgaard er imidlertid den proces, der nu kommer, hvor der bliver holdt dialogmøder 
om resultatet og hvor der skal defineres og arbejdes med yderligere tiltag for at fremme trivslen. 
 
Det midlertidige styre tog orienteringen til efterretning og udtrykte tilfredshed med udviklingen.  
 
Bilag: Professionel kapital 2022 - hovedrapport 
 
 

7. Orientering om møde i Uddannelsesudvalget 
Bente Lyck-Damgaard orienterede om seneste møde i uddannelsesudvalget. Der er kommet et godt 
rul i udvalget med to årlige møder efter relanceringen i 2021. På det seneste møde den 15.3 2022 
drøftedes blandt andet status på genopretningsplan og VEU-indsatsen samt uddannelsesmuligheder 
for ukrainske flygtninge og tysksprogede tilflyttere til dækningsområdet. 
 
Det midlertidige styre tog orienteringen til efterretning. 
 
Bilag: Referat fra møde i Uddannelsesudvalget 15.3 2022 
 
 

8. Eventuelt 
Der var ingen punkter til eventuelt. 
 
 
/Mødet afsluttet 11:30 


