
 

 

Referat af 
Møde i det midlertidige styre - 6. december 2022 
Sted: Virtuelt 
Deltagere: Laust Joen Jakobsen, Ulla Koch, Peter Amstrup, Lars Mortensen 
Derudover deltog: Bente Lyck-Damgaard, Jens Degn 
 
 
Dagsordenspunkter: 

1. Underskriftsark  
2. Godkendelse af forslag til budget 2023 
3. Godkendelse af klassekvotient på den 2-årige hf 
4. Drøftelse af handlingsplan for sociale klausuler 
5. Orientering vedr. ajourført regnskabsinstruks 
6. Eventuelt 

 
 
Punkt 1: Underskriftsark 
Mødet blev afholdt virtuelt  
 
 
Punkt 2: Godkendelse af forslag til budget 2023 
Bente Lyck-Damgaard gennemgik det fremsendte budgetforslag for 2023, der viser et underskud på 5,3 
mio. kr. Siden 2021 er VUC Syds omsætning faldet ca. 20 mio. kr. og aktiviteten er gået fra ca. 1.000 
årskursister til forventet ca. 678 i 2023. Omkostningerne er i samme periode reduceret markant både på 
personalesiden og på øvrige omkostninger. På sidstnævnte er der sparet 700.000, men denne ædes 
delvist op af stigende omkostninger til energi. De gennemførte besparelser kan dog ikke opveje det store 
omsætningsfald, og der er et meget begrænset yderligere besparelsespotentiale.  
 
Herefter gennemgik Bente Lyck-Damgaard aktivitetssammensætningen, som viser, at især hf-området, 
særligt i forhold til fjernundervisningen, har oplevet tilbagegang. VUC Syd har igangsat en række 
aktivitetsunderstøttende indsatser, som forventes at bidrage med ca. 20 ekstra årskursister i 2023 
svarende til ca. 1,6 mio. kr. i omsætning. Dette vurderede hun var ambitiøst men ikke urealistisk 
forudsat, at VUC Syds optag ikke begrænses af f.eks. kapacitetsloftet.  
 
Styret drøftede udfordringen med yderligere at nedbringe omkostningerne, og spurgte herunder til, om 
Bente Lyck-Damgaard vurderede, at der fortsat var kapacitet til at sikre udbudsforpligtelsen. Dette 
bekræftede Bente Lyck-Damgaard var hendes vurdering. Styret opfordrede til, at aktivitet og kapacitet 
fortsat følges meget tæt i 2023 og at der som hidtil udvises påpasselighed med genbesættelse ved 
frivillig fratrædelse, orlov og lignende. Styret opfordrede ligeledes til at der fortsat holdes fokus på det 
gode samarbejde med kommunerne og øvrige uddannelsesaktører i området. 
 
Beslutning 
Det midlertidige styre godkendte budgetforslaget med bemærkning om, at det oversendes til Styrelsen 
for Undervisning og Kvalitet sammen med kvartalsregnskabet for 4. kvartal, når dette foreligger og er 
godkendt af styret. 
 
Bilag 

- Budgetforslag 2023 



 

 
 
Punkt 3: Godkendelse af klassekvotient på den 2-årige hf 
Bente Lyck-Damgaard gennemgik indberetningen, der viser, at klassekvotienten på den 2-årige hf for 
skoleåret 2022/23 ligger på 21,25. 
 
Beslutning 
Det midlertidige styre godkendte ledelseserklæringen og bad om, at den indsendes til 
Undervisningsministeriet.  
 
Bilag 

- Ledelseserklæring 
 
 

Punkt 4: Drøftelse af handlingsplan for sociale klausuler  
Bente Lyck-Damgaard orienterede om VUC Syds handlingsplan for sociale klausuler, som også vil blive 
drøftet i samarbejdsudvalget i januar 2023. VUC Syd havde i årsregnskabet for 2021 2,6% ansatte på 
særlige vilkår. Handlingsplanen beskriver hvorledes, VUC Syd arbejder på at øge dette til 3,5%, som er 
målsætningen, Undervisningsministeriet henstiller til, at selvejende institutioner lever op til.  
 
Beslutning 
Det midlertidige styre tog orienteringen til efterretning.  
 
Bilag 

- Handlingsplan for sociale klausuler 
 
 
Punkt 5: Orientering vedr. ajourført regnskabsinstruks  
Bente Lyck-Damgaard orienterede om, at hun i forbindelse med forberedelsen af årsregnskabet har 
foranlediget, at regnskabsinstruksen er blevet gennemset. Der er ikke ændret i selve instruksen, men der 
foretaget ændringer i bilagene 2, 3 og 5 vedr. adgangs- og dispositionsrettigheder samt 
organisationsplan. 
 
Beslutning 
Det midlertidige styre tog orienteringen til efterretning.   
 
Bilag 

- Ingen 
 
Punkt 6: Eventuelt 
Bente Lyck-Damgaard orienterede om, at Aabenraa Kommune har fremsendt nyt forslag til 
samarbejdsaftale for de kommende tre år. Bente Lyck-Damgaard gennemgår den og sender den herefter 
til bestyrelsesformanden til underskrivelse. 
 
Bente Lyck-Damgaard orienterede om ny revisionsaftale for 2023, som bestyrelsesformanden har 
underskrevet. 

 


