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Hermed fremsendes efter aftale med Bente Lyck-Damgaard og Laust Joen 
Jakobsen referat fra bestyrelsesmødet den 26. oktober 2022 til det 
midlertidige styres gennemsyn og godkendelse.  
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Møde i det midlertidige styre 26.10 2022 
Sted: Østerøvej 121, 5800 Nyborg 
 
 
Dagsorden 
 

1. Underskriftsark 
2. Gensidig orientering 
3. Godkendelse af kvartalsregnskab for 3. Kvartal 2022 
4.  Drøftelse af høringssvar vedr. de beregningstekniske kapaciteter for gymnasiale 

ungdomsuddannelser for skoleåret 2023/24 
5. Eventuelt  

 
 
Dagsordenspunkter 
 

1. Underskriftsark 
 
Underskrevet 

 
2. Gensidig orientering 

Bente Lyck-Damgaard orienterede om, at VUC Syd har opsagt driftsoverenskomster med to 
driftsoverenskomstparter som følge af for lav aktivitet. Regionen er blevet hørt om opsigelserne og 
har meddelt VUC Syd, at den støtter op om opsigelsen og vurderer, at der fortsat er et tilstrækkeligt 
og varieret udbud i VUC Syds dækningsområde. Bente Lyck-Damgaard orienterede videre om, at der i 
forlængelse af opsigelserne vil blive udpeget et nyt medlem af VUC Syds uddannelsesudvalg blandt 
de tilbageværende driftsoverenskomstparter.  
 
Der var ikke yderligere orienteringspunkter. 

 
 

3. Godkendelse af kvartalsregnskab for 3. kvartal 2022 
Bente Lyck-Damgaard gennemgik det fremsendte kvartalsregnskab, som viser, at det i 3. kvartal er 
gået lidt bedre end forudsat i august måned i forbindelse med opfølgningen på halvårsregnskabet. 
Omsætningen er lidt højere end forventet i august, hvilket kan forklares med en lidt højere aktivitet, 
der skyldes, en bedre fastholdelse i kvartalets første måneder. Omkostningerne er på niveau med 
det forventede, dog med lidt højere omkostninger til energi. Samlet set ligger aktiviteten dog fortsat 
betydeligt under det, der var forudsat i det oprindelige budget for 2022, og der må forventes en 
underskud for hele året på ca. 9 mio. kr. Likviditeten ser fortsat fornuftig ud for resten af året. 
 
Lars Mortensen spurgte til, om der forventedes en stigende PL-regulering på finansloven ift. de 
stigende energipriser. Bente Lyck-Damgaard svarede, at finansloven endnu ikke er vedtaget og, at 
det derfor ikke er kendt på nuværende tidspunkt.  
 
Det midlertidige styre godkendte regnskabet og bad om, at det oversendes til Styrelsen for 
Undervisning og Kvalitet med bemærkning fra bestyrelsesformanden, herunder særligt med en 
uddybning af aktivitetsudviklingen. 
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Bilag:  
Perioderegnskab pr 30.09.2022  
Kvartalsregnskab 3. kvartal til STUK 
 

 
4. Drøftelse af høringssvar vedr. de beregningstekniske kapaciteter for gymnasiale 

ungdomsuddannelser for skoleåret 2023/24 
Bente Lyck-Damgaard redegjorde kort for de nye regler omkring fastsættelse af beregningsteknisk 
kapacitet, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet meldte ud den 3.10 2022. Det fremgår heraf, at 
VUC Syd forventes tildelt en kapacitet på én 2-årig hf-klasse i henholdsvis Sønderborg, Aabenraa og 
Haderslev for skoleåret 2023/24. VUC Syd skal senest den 28.10 2022 afgive sit høringssvar til den af 
styrelsen fastsatte kapacitetsramme.  
 
Det midlertidige styre tog orienteringen til efterretning og bad om, at Bente Lyck-Damgaard i 
høringssvaret anfører, at kapaciteten i Sønderborg og Aabenraa bør øges til to klasser, idet det er 
afgørende, at VUC Syd har mulighed for at øge sin aktivitet i overensstemmelse med sin 
genopretningsplan. Det er det midlertidige styres vurdering, at to klasser i de nævnte byer er en 
forudsætning for at kunne fastholde sammenhæng og bæredygtighed i VUC Syds samlede hf-
tilbud.  
 
Bilag: 
Ingen 

 
5. Eventuelt  

 
Der var ingen punkter til eventuelt. 
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