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Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland 
den 11. september 2018 

Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Torben Hedelund, Annegrete Juul, Karina Rohrberg Jessen, kursistrådsrepræsentant med stemmeret: 
Marcus R. Kjeldsen, Kursistrådsrepræsentant uden stemmeret: Mads Teubert Mannicke, medarbejderrepræsentant med stemmeret: Niels Holm, 
Medarbejderrepræsentant uden stemmeret: Lotte Olsen 
 
Afbud fra: Mads Teubert Mannicke har trukket sig.  
Sekretær: Tommy Sylvest 
Referent: Trine Larsen 
 

Dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Velkommen til nye medlemmer af bestyrelsen fra kursistrådet 
3. Halvårsregnskab 2018, Bilag 1 
4. Status på tilmeldinger AVU og HF 
5. Investeringsrammer UVM 2019-22, Bilag 2 
6. Byggeprojekt i Helsingør v. advokat Kasper Sylow Hansen, Bilag 3 
7. Status på implementering af FGU – herunder den kommende virksomhedsoverdragelse efterår 2018, Bilag 4 
8. Møde med Frederikssund kommune vedr. nedlæggelse af afdeling, Bilag 5 
9. Afrapportering af rektors resultatlønskontrakt 2017-2018, Bilag 6 
10. Status på strategien, Bilag 7 
11. Oplæg til rektors resultatlønskontrakt 2018-2019, Bilag 8 
12.  VEU-partnerskab, Bilag 9 
13. Eventuelt 

a) Seminar for bestyrelsesformænd, næstformænd og øverste ledere arrangeret af 
Danske Hf & VUC, tirsdag 9. oktober, Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, Nyborg. Bilag 10 
b) Orientering om ansættelse af ny leder i Helsingør 
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Dagsordenspunkt 

 

 
Beslutning 

1. Godkendelse af dagsorden Ad 1.   
Dagsorden blev godkendt 
 

2. Velkommen til nye medlemmer af bestyrelsen fra kursistrådet 
 

Ad 2. 
Der blev budt velkommen til Marcus fra Hillerød og i det hele 
taget hilst hele vejen rundt, da det også er rektors første møde.  

3. Fremlæggelse og drøftelse af halvårsregnskab 2018, Bilag 1 
Halvårsregnskabet for 2. kvartal 2018 udviser et overskud på kr. 
1.226.366 og en egenkapital på kr. 69.374.946. 
 
Omsætningen svarer til 52,43 % af budgettet.  
Det udsendte bilag indeholder følgende hovedpunkter 
 

• Ledelsens kommentarer  

• Nøgletal - årselever  

• Nøgletal – timer og effektivitet  

• Artsregnskab  

• Artsregnskab med analysetal  

• Resultatopgørelse  

• Balance  

• Pengestrømsopgørelse  

• Noter  
 
 

 

Ad 3.  
Økonomichef Thomas Larsen gennemgik en række nøgletal fra 
halvårsregnskabet. 
 
Overskuddet på tkr. 1.226.366 er en smule bedre end forventet 
men svarer reelt set til forventningerne. Omsætningen er altid en 
smule højere i 1 halvår, da HF2’erne tælles skævt og udløser større 
bidrag i foråret.  
 
Thomas Larsen forklarede i lyset af VUC SYD sagen, at vi er rigtig 
godt polstrede. Vores likviditetsgrad er god og vores penge ligger 
ikke kun i bygninger.  
 
Bestyrelsen noterede sig gennemgangen. 
 
Slides uploades til admincontrol sammen med referatet. 
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4. Status på tilmeldinger AVU og HF 
 

Ad 4. 
Thomas Larsen fremviste tilmeldingstallene på de store 
uddannelser og afdelinger. Tallene viser at vi i hvert fald ligger på 
niveau med sidste år - og måske lidt bedre. Det vil næste tælling 
vise. Således et meget tilfredsstillende billede på det samlede 
område. 
 

5. Investeringsrammer UVM 2019-22, Bilag 2 
 

Bestyrelsen godkendte investeringsrammen, og den  
efterfølgende indberetning til STUK. Om 3 - 4 mdr. får vi at vide, 
om vi får den ramme vi har indmeldt for det kommende år.  

6. Byggeprojekt i Helsingør, Status på projektet og fremtid, Bilag 3  
 

Ad 6.  
Vores byggejurist: advokat Kasper Sylow Hansen fra firmaet Molt 
Wengel gav en kort status på vores genopstartede byggeproces i 
Helsingør, og de opmærksomhedspunkter han har i den 
forbindelse. Kaspers opgave er at sikre, at vi får præcis det 
byggeri vi ønsker os, til rette tid, rette kvalitet og for den afsatte 
sum penge - som ser ud som vi ønsker os.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(forsættes næste side) 
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HF & VUC Nordsjællands udbudsproces foregår på følgende måde: 

 
Det er vores byggeherrerådgivere Sweco som udvælger 
tilbudsgivere på baggrund af prækvalifikation. 
For at sikre en smidig lokalplansproces vedr. vores byggeri er det 
tidligt i processen blevet aftalt, at Helsingør kommune deltager i 
bedømmelsen af de enkelte projektforslag – men kun for så vidt 
angår de forhold, der har betydning for byplanlægningen. 
 
Projektforslagene konkurrerer på arkitektur, pris og materialer. 
Disse konkurrenceparametre vægtes indbyrdes fx 

a) Pris 45 % 
b) Arkitektur 30 % 

1. Udvendig arkitektur (50 %) 
2. Indvendig arkitektur (50 %) 

c) Materialer og overflader 25 % 
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Helsingør Kommune er alene være med til at træffe afgørelse 
vedrørende underkonkurrenceparameter 1, for det er det eneste 
konkurrenceparameter Helsingør Kommune har interesse i at få 
indflydelse på.  
 
Sammensætning af bedømmelsesudvalget aftales med Helsingør 
kommune i den kommende tid. 
 

7. Status på implementeringen af FGU, Bilag 4 
 

Ad 7. 
Rektor Tommy Sylvest redegjorde for den kommende proces 
med virksomhedsoverdragelse af medarbejdere til den nye FGU 
pr. august 19. Processen som er vedtaget sammen med SU 
skrider planmæssigt frem efter UVM’s anbefalinger og kriterier, 
om end vi stadig mangler nogle informationer fra UVM. Pr. 
01.11.18 har alle medarbejdere fået besked om 
virksomhedsoverdragelse eller ej - og høringsfasen er afsluttet.  
 
Bestyrelsen noterede sig opmærksom den svære situation, der 
venter rundt om hjørnet. Kommer der noget væsentlig nyt fra 
UVM inden næste bestyrelsesmøde vil bestyrelsen underrettes. 

8. Møde med Frederikssund kommune vedr. nedlæggelse af 
afdeling, Bilag 5 
 

Ad 8. 
På torsdag d. 13.09 mødes formandskabet for HF & VUC 
Nordsjælland samt rektor, souschef og økonomichef med 
borgmester og embedsværk fra Fr.Sund kommune til et 
dialogmøde angående beslutningen om at nedlægge afdelingen 
på Campus Frederikssund. 
 
Forudsætningerne for lukningen af afdelingerne er uændrede og 
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HF & VUC Nordsjælland ser forsat ingen muligheder for at 
forsætte en afdeling med et attraktivt uddannelsestilbud og 
tilsvarende studiemiljø - da kursistgrundlaget bortfalder.  
 
Bestyrelsen er åbne overfor dialog og lydhør overfor kommunens 
initiativ. Der kommer en orientering på næste møde.  

9. Afrapportering af rektors resultatlønskontrakt 2017-2018,  
Bilag 6 
 

Ad. 9 
Bestyrelsen godkendte afrapporteringen af resultatkontrakten 
for afgåede rektor Ruth Kirkegaard, og vedtog 
udmøntningsprocenten, som beregnet på 93,93%. 
 

10. Status på strategien, Bilag 7 Ad. 10 
Rektor Tommy Sylvest gav i henhold til Bilag 7 en status på, 
hvordan strategiarbejdet udmøntes i praksis og hvor langt 
processen er kommet. 
 
Bestyrelsen lyttede interesserede til gennemgangen og noterede 
med tilfredshed, at alt forløber planmæssigt 
 

11. Oplæg til rektors resultatlønskontrakt 2018-2019, Bilag 8 
I basisrammen indgår følgende hovedpunkter: 

❖ Udspaltning til FGU 
❖ Byggeproces i Helsingør 
❖ Udvikling og fastholdelse af de strategiske initiativer 
❖ Effektiv institutionsdrift 

 
I ekstrarammen indgår følgende hovedpunkter: 

❖ Fastholdelse 

Ad. 11  
Resultatkontrakten for Tommy Sylvest gældende for 2018-19 
blev drøftet i forhold til især vægtning af økonomi som 
pejlemærke. Lige nu er det dog bestyrelsens opfattelse, at der er 
er brug for økonomisk styring i lyset af FGU, byggeri i Helsingør 
og forsatte taxameterbesparelser.  
 
Bestyrelsen vedtog kontrakten i den fremlagte form. 
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❖ Fleksibilitet i vejledningen 
❖ Branding og Markedsføring 
❖ Lærernes arbejdstid 

 

Resultatkontrakten for Tommy Sylvest vil blive lagt i 
Admincontrol tillige med på hjemmesiden 
 
 

12. VEU-partnerskab, Bilag 9 
 

Ad. 12 
Bestyrelsen gav fuld opbakning til at følge rektors indstilling om 
at tiltræde det fælles nye landsdækkende VEU sekretariat og 
deraf følgende samarbejde, hvilket vil medføre en årlig udgift på 
ca. 100.000 kr,- 
 

13. Eventuelt, Bilag 10 Ad. 13 
- Seminar for best. Og ledere 9.okt. Husk tilmelding/TSY 
- Ny leder i Helsingør, genopslag og ansættelse pr. 01.11 
- Ændring i studie- og ordensregler pga. ”puttemiddage” 
- Næste bestyrelsesmøde den 27.11.18 kl. 16-18 
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 _________________________________                   _________________________________ 

Bolette Christensen  Niels Holm 

 

 

  

 _________________________________  ________________________________  

Torben Hedelund  Annegrete Juul   

 

 

    

 _________________________________  ________________________________  

Liselotte Olsen  Karina Rohrberg Jessen 

 

 

 

 _________________________________  ________________________________  

Marcus R. Kjeldsen                                                     Dorthe Heide 

 

 

   

__________________________________                        __________________________________ 

Mads Teubert Mannicke                                                      Tommy Sylvest - sekretær for bestyrelsen 

 

 

 


