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Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland 

den 30. november 2015 
 
Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Klaus Markussen, Christian Holm Donatzky, kursistrådsrepræsentant med 
stemmeret: Amanda Hørby Stuhr, medarbejderrepræsentant uden stemmeret: Lisbeth Scherney, medarbejderrepræsentant 
med stemmeret: Niels Holm  
 
Afbud fra: Laura Van Hauen, Lisbeth Harsvik 
Sekretær: Ruth Kirkegaard 
Referent: Trine Larsen 
 

 
Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
2. Bygninger til Helsingør afdeling fra 2017 Bilag A, Bilag B 
3. Kvartalsregnskab Bilag C 
4. Budget 2016 Bilag D  
5. Besparelser på HF & VUC NS Bilag E, Bilag F  
6. Siden sidst  
7. Bestyrelsesseminar 
8. Evt.  
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Dagsordenspunkt 

 

 
Beslutning 

 
1. Godkendelse af dagsordenen 
 

 
Ad 1.   
Dagsordenen blev godkendt 
 

2. Bygninger til Helsingør afdelingen fra 2017 (Bilag A+B) 
Diskussion og beslutning af, hvilke scenarier (A-G) mht beliggenhed 
ledelsen skal arbejde videre på og dermed ligeledes 
beslutning/drøftelse af eje vs. Lejeforhold. 
For at kvalificere en evt. beslutning fremlægges: 
- Risikoanalyser v. Lau Melchiorsen(Sadolin-Albæk) 
- Aktivitetsprognoser v. Thomas Larsen 
- Nybyg (Bilag B) v. arkitekt Mette Prip Bonné 
- Ombygning Montebello v. Ruth via bilag fra AP Pension 

Ad 2.  
Diskussionen af fordele/ulemper ved at placere flere 
uddannelsesinstitutioner i samme område, offentlig transport, 
ombyg/nybyg, strategi og identitet samt eje/leje førte 
bestyrelsen frem til følgende: 
 
Ledelsen udarbejder en indstilling til et beslutningsoplæg med 
scenarie A som 1.prioritet (Skoda-grunden). Samtidig forsøges 
spørgsmålet om Scenarie G (hallerne på havnen) afklaret mht til 
om det kan lade sig gøre? Tillige undersøges muligheden for at 
bygge/købe Svingelporten. Der udmeldes en dato for et 
ekstraordinært bestyrelsesmøde. 
 

 
3. Fremlæggelse og drøftelse af 3. kvartalsregnskab 2015  

(Bilag C) 
Årets sidste kvartalsregnskab for 2015 udviser et overskud på kr. 
3.862.706 og en egenkapital på kr. 57.611.342. 
 
Pga. en rigtig god 3. kvartals tælling svarer aktiviteten i årets første 3 
kvartaler til budgettet på trods af tidligere udmeldte 

 
Ad 3.   
Økonomichef Thomas Larsen gennemgik en række nøgletal fra 3. 
kvartalsregnskab. 
 
Overskuddet på tkr. 3.863 er markant bedre end forventet, og 
resultatet viser med alt tydelighed, hvor følsom og afgørende vores 
aktivitet er for budgettet. Således har 3.kvartal vist en 
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dispositionsbegrænsning. 
 
Det udsendte bilag indeholder følgende hovedpunkter 
 

• Ledelsens kommentarer  
• Nøgletal - årselever  
• Nøgletal – timer og effektivitet  
• Artsregnskab  
• Artsregnskab med analysetal  
• Resultatopgørelse  
• Balance  
• Pengestrømsopgørelse  
• Noter  

ekstraordinær stor aktivitetstælling som forstærkes af de tiltag, der 
blev iværksat på baggrund af halvårsregnskabet. AVU har oplevet 
en stor aktivitetsstigning pga. EUD reformen. På HF er der en 
tilbagegang i det 2 årige HF pga. 2 fremfor 3 klasser i Helsingør. HFe 
i Hillerød har oplevet et lille fald, mens Helsingør er status quo. 
Successen med HFe i Frederikssund opvejer dog samlet set HFe.  
 
Således forsøges forestående investeringer pt. fremskyndet.  
 
Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning og kvitterede for 
rettidig omhu. 
 
 

 
4. Budget 2016 (Bilag D) 

Det udsendte bilag indeholder følgende hovedpunkter 
• Ledelsens budgetberetning  
• Budgetforudsætninger  
• Budgettets følsomhed   
• Nøgletal  
• Artsbudget  
• Artsbudget med analysetal   
• Resultatopgørelse  
• Noter  

 
       Budgettet er udarbejdet p. b. a. prognoser over       

• Aktivitet med et forudsat fald på 5,33 %,  
• Løn med et fald på 7,28 % svarende til det procentuelle fald i 

omsætningen 
• Fald i driftsomkostninger på 8,04% i forhold til budget 2015  

 
 Ad 4. 
Økonomichef Thomas Larsen gennemgik budgettet, som bærer 
tydeligt præg af besparelserne på hele VUC området. 
 
Bestyrelsen bakker op om budgettet som fremlagt, og vil følge 
udviklingen tæt samt være klar til at gribe ind, hvis der sker 
udsving i såvel positiv som negativ retning.  
 
Opsigelser kan altid trækkes tilbage, men det kræver at de 
opsagte har de kompetencer der efterspørges i forhold til de 
opgaver, der skal løses. 
 
Formanden understregede bestyrelsens ansvar i forhold til at 
sikre økonomisk ansvarlighed. De givne vilkår kalder på 
besindighed.  
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Der budgetteres med et overskud på kr. 713.233. 

 
5. Besparelser på HF & VUC NS (Bilag E+F) 
Bilag E viser de kriterier som ledelsen har fremlagt for SU som 
grundlag for den forestående personalereduktion. Der er tale om en 
samlet vurdering baseret på opgaver samt faglige og personlige 
kvalifikationer. Bilag F er en procesredegørelse, hvoraf det fremgår, 
hvordan opsigelserne gribes an.  

  

 
Ad 5.  
Ruth orienterede om processen, som har været understøttet af 
ekstern rådgivning fra AS3, som også vil tilbyde 
outplacementforløb for de medarbejder som opsiges. Der er 
gjort meget ud af kommunikation og inddragelse i en svær 
situation.  
 
Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med håndteringen af en svær 
opgave. 
 

 
6. Siden sidst 
a. MTU – præsentation og proces (Bilag G+H) 
b. Henvendelse fra Rigsrevisionen(orientering) 
c. Presse 
d. Synliggørelse i Hillerød og Frederiksværk 

 

 
Ad 6.  
a) Ruth, Lisbeth og Niels fremlagde kort resultaterne og 
redegjorde for processen omkring MTU. Der var enighed om 
indsatsområderne fremadrettet.  
b) Thomas Larsen orienterede. Rigsrevisionen har modtaget et 
antal bilag, som vi pt. Afventer tilbagemelding på.  
c) Der har på det seneste været en del skriverier vedr. 
besparelserne på uddannelsesområdet – Ruth og Bolette har 
bidraget. Der har også været gode historier bl.a. om FVU i 
Frederiksværk, og ordblindeundervisning, som gør en forskel.  
d) Ruth redegjorde for det igangværende arbejde med øget 
synlighed – herunder pudsning af facaden i Frederiksværk og 
bedre skiltning på Milnersvej både inde og ude.  
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7. Bestyrelsesseminar 

 
Ad 7. 
Der afholdes bestyrelsesseminar torsdag d. 04.02 + fredag d. 
05.02.16 med fokus på strategi ”hvor er det vi satser”? Nærmere 
information om indhold og afholdelse udsendes snarrest. Gode 
forslag fra bestyrelsesmedlemmerne til indhold og oplæg 
modtages og kan sendes til Ruth. 
 
 

 
8. Eventuelt 

 
Ad 8.  
Ordinære bestyrelsesmøder 2016: 
Onsdag d. 30.03 kl. 16-18 
Onsdag d. 01.06 kl. 16-18 
Onsdag d. 07.09 kl. 16-18 
Mandag d. 05.12 (inkl. middag) kl. 16- 
 
Nye tiltag: 
Forløb for flygtninge og samarbejde herom 
UU efterlyser forløb for 15-16 årige 
Regionen har henvendt sig om et Upgrade ver. 2 
 
Ruth fortalte, at der foreligger et tilbud på en proces vedr. krav 
og behov i forhold til evt. nyt skolebyggeri fra Rønnow 
 
Der blev spurgt til, hvilket mandat man har som 
bestyrelsesmedlem i forhold til inddrage andre medarbejdere 
forud for bestyrelsesmøderne. Formanden understregede, at 
rolleadskillelsen er vigtig. Bestyrelsesarbejdet er underlagt 
fortrolighed. Et budget kan fx ikke drøftes med andre, før det er 
vedtaget.  
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 _________________________________                   _________________________________ 
Bolette Christensen  Niels Holm 
 
 
  
 _________________________________  ________________________________  
Christian Holm Donatzky  Lisbeth Harsvik   
 
 
    
 _________________________________  ________________________________  
Lisbeth Scherney  Klaus Markussen 
 
 
 
 _________________________________  ________________________________  
  Amanda Hørby Stuhr                           Dorthe Heide 
 
 
   
__________________________________ 
Laura Van Hauen 
 
 
 
___________________________________                      
Ruth Kirkegaard – sekretær for bestyrelsen   


