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Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland 
den 21. marts 2018 

Til stede: Bolette Christensen, Lisbeth Harsvik, kursistrådsrepræsentant med stemmeret: Emma Martens Jafari, Kursistrådsrepræsentant uden 
stemmeret: Micki Clive, medarbejderrepræsentant med stemmeret: Niels Holm  
 
Afbud fra: Klaus Markussen, Dorthe Heide, Liselotte Olsen (Christian Holm Donatsky – fratrådt)   
 
Sekretær: Ruth Kirkegaard 
Referent: Trine Larsen 
 

Dagsorden 
1. Godkendelse af referat af mødet d. 28.11.17 (+ strategimøde d. 05.02.18) 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Fremlæggelse og drøftelse af Årsrapport 2017 ved Økonomichef Thomas Larsen, Bilag A 
4. Fremlæggelse og drøftelse af revisionsprotokollat ved Statsautoriseret Revisor Klaus Hansen, Ernst & Young, Bilag B 
5. Bestyrelsen afgiver en ledelsespåtegning på årsrapporten i forhold til ny bestyrelses-tjekliste fra Undervisningsministeriet. Bilag C 
6. Godkendelse af årsrapport 2017 
7. Bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger, Bilag D 
8. Udpegning af person til signering af elektronisk indberetning, Bilag E 
9. Helsingør-byggeproces.  

Seneste nyt vedr. værnsregler (modtaget 19/02 2018) og deres betydning for vores byggeproces. Bilag F 
10. Strategi 2018-2020, hvad sætter vi konkret i gang og hvad opnår vi? Bilag G 
11. Genåbning af budget 2018 for at få plads til nye tiltag i forhold til strategien. Godkendelse af budgetændringer 2018. Bilag H 
12. Farvel til bestyrelsesmedlemmer, der stopper pr 1. maj: Lisbeth Harsvik og Klaus Markussen, herunder info om nye medlemmer. 
13. Orientering om håndtering af en evt. kommende lockout på HF & VUC Nordsjælland. 
14. Søgetal på HF2 og på HF-IN. 
15. Eventuelt 
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Dagsordenspunkt 

 

 
Beslutning 

 
1. Godkendelse af referatet fra mødet 28.11.17 samt 

strategimøde 05.02.18 
 

 
Ad 1.   
Referaterne blev godkendt 
 
Spørgsmålet fra mødet i november mht. om 
bestyrelsesmedlemmerne har brug for at tegne forsikringer for 
at undgå et evt. økonomisk ansvar, besvarede Ruth således efter 
at have konsulteret vores advokat advokat: 
 

1. Man kan ikke forsikre sig mod et ansvar man ikke har. 
2. Som institution må og kan vi ikke forsikre os. 
3. Man kan i øvrigt aldrig forsikre sig mod kriminelle 

handlinger 
 

2. Godkendelse af dagsordenen 
 

Ad 2.   
Dagsordenen blev godkendt 
 

3. Fremlæggelse og drøftelse af Årsrapport 2017, Bilag A 
Bilaget indeholder følgende hovedpunkter med tilhørende underafsnit 

                
              Påtegninger  

- Ledelsespåtegning  
- Den uafhængige revisors erklæringer 

              Ledelsesberetning  
- Præsentation af institutionen  
- Årets faglige resultater  
- Årets økonomiske resultat  

             Målrapportering  
- Målrapportering  

             Regnskab  
- Anvendt regnskabspraksis  
- Resultatopgørelse  
- Balance  
- Pengestrømsopgørelse  

Ad 3. 
Økonomichef Thomas Larsen gennemgik en række data fra 
Årsrapporten for 2017 med særlig fokus på den forsatte stigning i 
aktiviteten, som på alle uddannelsesområder har resulteret i et 
resultat, som ligger over budgetteret. Nye tælleprincipper har 
gjort det ekstra svært at budgettere fx på den 2 årige HF.  
 
Omsætning og antal årselever er faldet i forhold til 2016, men 
mindre end budgetteret. Effektiviteten har været større end 
forventet.  
 
Som følge af ovenstående er egenkapitalen steget. 
 
HF & VUC Nordsjælland er målt i STÅ det 9. største i DK 
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- Noter  
- Særlige specifikationer  

              
Bilaget indeholder følgende resultater: 
 
Resultatopgørelsen for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016 udviser 
et overskud på tkr. 5.756 ud af en omsætning på tkr. 113.788 
 
Årets resultat er bedre end bestyrelsens forventninger på tkr. 785. 

                Meromsætningen skyldes en ikke budgetteret stigning i årselever på 5,33%     
 
Driftsomkostningerne udgør tkr. 107.614 hvilket er 2,77% mere end forventet. 
Stigningen skyldes fremrykkede investeringer i bygninger og IT.  
 
Institutionens egenkapital udgør pr. 31. december 2016 tkr. 68.149 
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

 

 
Slides uploades til admincontrol sammen med referatet.  
 

4. Fremlæggelse og drøftelse af revisionsprotokollat, Bilag B Ad 4.  
Statsautoriseret Revisor Klaus Hansen, Ernst & Young,  
gav sin gennemgang af hovedpunkterne i protokollatet, som 
stort set var uden bemærkninger. En såkaldt ”blank påtegning”.  
 
Bestyrelsen noterede sig med tilfredshed den fine gennemgang 
som det solide arbejde, der ligger bag.  
 
Alle stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer underskrev 
protokollatet på mødet. 
 

5. Bestyrelsen afgiver en ledelsespåtegning på årsrapporten i 
forhold til ny bestyrelses-tjekliste fra Undervisningsministeriet. 
Bilag C 

Ad 5. 
Bestyrelsen tilsluttede sig, at tjekliste fra Ministeriet bliver 
udfyldt med ”ingen bemærkninger”.  
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6. Godkendelse af årsrapport 2017 Ad 6. 
Bestyrelsen godkendte årsrapporten fra 2017 
Alle stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer underskrev 
årsrapporten. 

7. Bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske 
bemærkninger, Bilag D 

 

Ad 7.  
Bestyrelsen tager revisorens anbefalinger til efterretning og 
indstiller til ledelsen, at følge dennes anbefalinger mht. sikring af 
kontrolmiljøet og offentliggørelse af resultater. 

8. Udpegning af person til signering af elektronisk indberetning, 
Bilag E 

 

Ad 8. 
Bestyrelsen godkendte, at Susanne Kegel signerer den 
elektroniske indberetning ligesom forrige år. 
 

9. Helsingør-byggeproces. Bilag F+ FA  
 

Ad 9. 
Pga. nye værnsregler modtaget 19.02.18 afventer vi nu svar på, 
hvorvidt vi kan forsætte planlægning af byggeriet i Helsingør– 
hvilket afhænger af, om vi kan få plads indenfor statens 
investeringsrammer i 2018 til at bruge 800.000 til rådgivning og 
arkitektkonkurrence.  
 
Svar forventes i april og indtil da, er processen sat på stand-by 
 

10. Strategi 2018-2020, hvad sætter vi konkret i gang og hvad opnår 
vi? Bilag G 

Ad. 10 
Bestyrelsen godkender de skitserede tiltag i strategien og beder i 
øvrigt ledelsen om at være obs på en samlet 
kommunikationsstrategi i forhold til de samlede tiltag.  
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11. Genåbning af budget 2018 for at få plads til nye tiltag i forhold 
til strategien. Godkendelse af budgetændringer 2018. Bilag H 

Ad. 11 
For at kunne realisere strategien som skitseret under punkt 10, 
godkendte bestyrelsen i enighed en budgetændring fra et 
budgetteret overskud på 687.043 til et nyt budgetteret overskud 
på kr. 222.070. Indholdet i budgetrevisionen er en opskrivning af 
aktiviteten baseret på 1.kvt. tælling på AVU og FVU. Samlet set 
bruges 1.2 mio kr,- på det strategiske arbejde. 

12. Farvel til bestyrelsesmedlemmer, der stopper pr 1. maj: Lisbeth 
Harsvik og Klaus Markussen, herunder info om nye medlemmer. 

Ad. 12 
Formand Bolette Christensen takkede Lisbeth for hendes store 
og kompetente arbejde som medlem- og næstformand for HF & 
VUC Nordsjællands bestyrelse i de forgangne 8 år - såvel som 
gode humør. Lisbeth ønskes god vind fremover.  
Klaus Markussen (fraværende) afløses af Karina Rohrberg Jessen 
(Region H) 
Afløser for Christian Holm Donatzky dvs repræsentant fra  
kommunerne er ej valgt endnu. 
Lisbeth Harsviks er pga ledelsesskifte på UCC ej endelig udpeget 
De to medarbejderrepræsentanter er begge på valg. 
De to kursistrådsrepræsentanter stopper begge her til sommer.   

13. Orientering om håndtering af en evt. kommende lockout på HF 
& VUC Nordsjælland. 

Ad. 13 
Ruth orienterede om kommunikationen i forhold til ansatte og 
kursister i tilfælde af en kommende lockout. 
 

14. Søgetal på HF2 og på HF-IN. 
 

Ad. 14 
Søgetallene ser pt. Således ud i forhold til sidste år: 
HF-IN 75 stk. ansøgere til 2 klasser af 18 stk. - alle er 
færdigbehandlet og interviewet. Bestyrelsen opfordrer til at søge 
fondsmidler til finansiering af det forsatte tilbud til sårbare unge, 
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hvis antal er stigende og hvor den samfundsmæssige gevinst ved 
at fastholde i uddannelse er stor. 
HF2 Helsingør 5% stigning – 63 stk. 
HF2 Hillerød 2 %’s fald – 95 stk. 
Således ser prognosen for forventede antal klasser ud til at 
holde. 

15. Evt. I forbindelse med stor udskiftning af bestyrelsesmedlemmer i en 
tid præget af store omvæltninger og store beslutninger vil der 
blive indkaldt til et ”introducerende” bestyrelsesmøde, hvor nye 
og ”gamle” bestyrelsesmedlemmer vil blive klædt på til 
opgaverne fremadrettet, så alle har det samme billede af 
organisationen.  
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 _________________________________                   _________________________________ 

Bolette Christensen  Niels Holm 

 

 

  

 _________________________________  ________________________________  

Christian Holm Donatzky  Lisbeth Harsvik   

 

 

    

 _________________________________  ________________________________  

Liselotte Olsen  Klaus Markussen 

 

 

 

 _________________________________  ________________________________  

Emma Martens Jafari                           Dorthe Heide 

 

 

   

__________________________________                        __________________________________ 

Micki Clive                                                                         Ruth Kirkegaard - sekretær for bestyrelsen 

 

 

 


