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Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland 
den 30. marts 2016 

 
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: Klaus Markussen, Laura Van Hauen 
Sekretær: Ruth Kirkegaard 
Referent: Trine Larsen 
 

 

Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
2. Fremlæggelse og drøftelse af Årsrapport 2015, Bilag A 
3. Fremlæggelse og drøftelse af revisionsprotokollat, Bilag B 
4. Godkendelse af Årsrapport 2015 
5. Bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger, Bilag C 
6. Udpegning af person til signering af elektronisk indberetning, Bilag D 
7. Rigsrevisionens undersøgelse af HF & VUC Nordsjælland, Bilag E + F 
8. Helsingør-byggeproces (beliggenhed og behov), Bilag G 
9. Helsingør-byggeproces (Rumprogram), Bilag H 
10. Strategi 
11. Siden sidst, Bilag I + J  
12. Eventuelt  
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Dagsordenspunkt 

 

 
Beslutning 

 
1. Godkendelse af dagsordenen 
 

 
Ad 1.   
Dagsordenen blev godkendt 
 

2. Fremlæggelse og drøftelse af Årsrapport 2015,  
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  
- Noter  
- Særlige specifikationer  

              
 
 
 

Ad 2.  
Økonomichef Thomas Larsen gennemgik en række nøgletal 
fra Årsrapporten for 2015 med særlig fokus på sammenligning 
med tal for sektoren og udvikling i antal STÅ. Vi har bl.a. haft 
et fantastisk efterår på AVU, hvilket har påvirket overskuddet 
– og de store overskud i sektoren generelt forklarer samtidig 
besparelserne på VUC-området. 
 
Bestyrelsen noterede sig fremlæggelsen og rettede bl.a. 
blikket mod mulighederne på sigt i mere IDV og FVU 
undervisning – hvor lokale virksomheder i vores område 
opkvalificerer og efteruddanner deres medarbejdere. 
 
Slides uploades til admincontrol sammen med referatet.  
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Bilaget indeholder følgende resultater: 
 
Resultatopgørelsen for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 udviser et 
overskud på tkr. 4.320 ud af en omsætning på tkr. 119.459 
 
Årets resultat er bedre end bestyrelsens forventninger på tkr. 1.272. 

                Meromsætningen skyldes primært den regnskabstekniske behandling af     
                administrative driftsfællesskaber, en stigning i diverse ikke årselevafhængige   
                tilskud samt en mindre stigning i kursister som afregnes efter betalingslovens      
                regler. 

 
Driftsomkostningerne udgør tkr. 114.770 hvilket svarer til 99,42% af det 
forventede.  
 
Institutionens egenkapital udgør pr. 31. december 2015 tkr. 58.069 
 
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

 

 
3. Fremlæggelse og drøftelse af revisionsprotokollat v. revisor, Bilag B 

 

 
Ad 3.   
Klaus Hansen fra EY var med pr. Skype og gav sin gennemgang 
af protokollatet, som stort set var uden bemærkninger og 
derved er bestået med UG. 
 
Bestyrelsen noterede sig med tilfredshed såvel den fine 
gennemgang som det solide arbejde, der ligger bag. 
 
Slides fra gennemgangen blev uddelt på papir, men lægges 
også i Admincontrol. 

 
4. Godkendelse af årsrapport 2015 

 
 

 

 
Ad 4. 
Bestyrelsen godkendte årsrapporten for 2015 
Stor ros for en flot årsrapport fra bestyrelsen. 
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5. Bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske 
bemærkninger, 
Bilag C 

         
 

Ad 5.  
Bestyrelsen tager revisors anbefalinger til efterretning – med 
fokus på et godt stykke arbejde.   

 
6. Udpegning af person til signering af elektronisk indberetning,  

Bilag D 

 
Ad 6.  
Bestyrelsen godkendte, at Susanne Kegel signerer den 
elektroniske indberetning. 
 
 

 
7. Rigsrevisionens undersøgelse af HF & VUC Nordsjælland, efterår 

2015.  
Bilag E 

           Rigsrevisionens anbefalinger til hele sektoren på baggrund af 
           Rigsrevisionens samlede rapport, februar 2016,  
           Bilag F 
           Rigsrevisionen beder HF & VUC Nordsjælland skærpe praksis på  
           følgende områder: 

 Procedurer og beløbsgrænser vedr. dispositions- og 
anvisningsberettigede 

 Regler for tjenesterejser 
 Beløbsgrænser og praksis for receptioner, gaver og fejring 
 Konteringspraksis vedr. rejser 
 Deltagerlister vedr. rejser og repræsentation/møder med forplejning 
 Standardblanket evt. digital til brug for udlæg, afregning mm. 
 Kørselsgodtgørelse   

 
 

 
Ad 7. 
Thomas Larsen fortalte om essens i tilbagemeldingen fra 
Rigsrevisionen, som i høj grad handler om beløbsgrænser og 
fokus på fagligt formål og dokumentation for deltagere ved 
møder mm. Det anbefales endvidere, at vi implementerer et 
elektronisk system til håndtering af udlæg, rejseafregning osv. 
 
Bestyrelsen tog rigsrevisionens bemærkninger til efterretning 
- om end med undren over det paradoksale i, at HF & VUC 
Nordsjælland som selvejende institution ikke må og kan 
forvalte statens midler selvstændigt og ansvarligt i forhold til 
vores formål. Måske denne problematik omkring 
detaljestyring og bureaukrati skal rejses politisk?  
’ 
Ledelsen rettet naturligvis ind efter rigsrevisionens 
anbefalinger.  
 
 
 



138 

 

  
8. Helsingør-byggeproces. 

           Beskrivelse af processen vedr medarbejder- og kursistinddragelse i    
           forhold til ønsker til fremtidige behov. Fremlæggelse af det færdige     
           Rumprogram”, defineret og  beskrevet af Rønnow arkitekterne. 
           Bilag G 
 
 

 
Ad 8. 
Afdelingsleder i Helsingør Charlotte Høgenhaug berettede om 
processen hidtil, som nu er udmøntet i et foreløbigt udkast til 
Rumprogram (som blev udlevet frisk fra trykken).  
I dette kan man læse, hvad ledelse, medarbejdere og kursister 
har af ønsker og visioner, når vi skal bygge ny skole.  
Studiemiljø, fleksibilitet og åbenhed er de 3 vigtigste pointer – 
i det hele taget ønskes et levende rummeligt, multifunktionelt 
hus – med plads til forskellighed.  
 
Bestyrelsen lyttede interesseret og finder det foreløbige 
materiale såvel inspirerende som fascinerende og følger 
forsat processen tæt.  

 
9. Helsingør-byggeproces.  

Seneste nyt vedr. beliggenhed samt Fremlæggelse af oplæg til 
budget og tidsplan for byggeriet, udarbejdet af vores 
Bygherrerådgiver Emcon.  
Bilag H  
 
 

 
Ad 9.  
Christian Donatzky fortalte sidste officielle nye fra det 
politiske system. Det interessante bliver, hvad lokaleplanen 
for området ved brandstationen kommer til at tilsige mht. 
anvendelse dvs. hvem kommer til at kunne byde ind ved et 
salg ?  
 
Ruth fortalte, at vi har valgt bygherrerådgiver Emcon til at 
hjælpe os i processen. Emcon har lavet et budget baseret på 
forskellige scenarier vedr. pris på grund, m2, indretning og 
design. Pt. Hænger budgetterne mht. køb sammen men 
grunden kan afhængig af lokalplanen gå hen og blive for dyr.  
 
Bestyrelsen anser Helsingør-processen som havende højest 
prioritet. Bolette vil forsøge at etablere et møde med 
Benedicte Kjær, så snart hun er retur d. 11.04. Indtil da 
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arbejdes der med embedsværket forud for mødet i 
økonomiudvalget 18.04.  
 
Kommer det pludselig til en konkret udbudsrunde indkaldes til 
ekstraordinært bestyrelsesmøde på baggrund af en detaljeret 
indstilling – herunder uddybende økonomiske beregninger.  
 

10. Strategi 
Arbejdet med at videreføre input fra Strategiseminar. Kort 
orientering 

 
Ad 10.  
Ruth fortalte, at ledelsen har arbejde ud fra det oplæg og 
mandat, der blev givet på bestyrelsesseminaret primo 
februar. Næste skridt bliver at få medarbejderne involveret – i 
først omgang via en arbejdsgruppe i SU. 
 
Den endelig strategi vil blive fremlagt på næste 
bestyrelsesmøde i juni. 
 
Bestyrelsen opfordrer trods et godt og ihærdigt stykke 
arbejde på at holde fokus på Helsingør – og prioritere dette, 
også hvis det er på bekostning af strategi.  
 
 
 
 
   

11. Siden sidst (orientering): 
a) Presse siden sidst, primært i Helsingør, Bilag I 
b) Synliggørelse af vores beliggenhed i Frederiksværk, Bilag J 
c) Søgetal på HF Helsingør/Hillerød 
d) Ny-udviklet undervisningsforløb til flygtninge i Hillerød og Helsingør 

 

Ad 11. 
a) Presse 

Rigtig meget presse på byggesagen fra Helsingør, men 
i men i det hele taget meget mediebevågenhed på det 
seneste. Lige nu arbejdes på en historie omkring 
karakterkravet – evt. interview med Amanda. 
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b) Synliggørelse Frederiksværk 
Bygningen er malet færdig – og nu mangler kun 
skiltning 

c) Søgetal HF2 
Stigning i Helsingør – og tilsvarende fald i Hillerød. 
Stadig stor usikkerhed om tallene og søgemønsteret. 
Vi afventer nu antallet af overflyttere fra Espegærde 
og Frederiksborg Gymnasium. 

d) Dea i Hillerød og Charlotte i Helsingør har pt. Travlt 
med at nye forløb for flygtninge i vores område 
Pilotprojektet i Helsingør har indtil nu været en stor 
succes. Der skal laves presse på dette projekt. 

12.  Eventuelt Der afsættes evt. mere tid på næste møde 
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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   


