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Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland
den 11. juni 2019

Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Torben Hedelund, Annegrethe Juul (via Skype), Kursistrådsrepræsentant med stemmeret: Marcus R. Kjeldsen,
medarbejderrepræsentant uden stemmeret: Anders Cordes, medarbejderrepræsentant med stemmeret: Liselotte Olsen

Afbud fra: Kursistrådsrepræsentant uden stemmeret: Natascha Hilligsøe Petersen, Karina R. Jessen
Sekretær: Trine Larsen
Referent: Susanne Kegel
Økonomichef Thomas Larsen deltog også i mødet.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Velkommen til ny medarbejderrepræsentant: Anders Cordes
3. Bestyrelsessammensætning – Bilag A (drøftelse)
4. Fremlæggelse og drøftelse af 1. kvartalsregnskab 2019, Bilag B (drøftelse)
5. Likviditet i forhold til nye ferielov (orientering)
6. Privatlivspolitik vedr. data – Bilag C (godkendelse)
7. Nyt vedr. FGU herunder lejemål Frederikssund, Bilag D (orientering)
8. Byggeprojekt i Helsingør, Status på projektet og fremtid, Bilag E (beslutning)
9. Status på kommende tilmeldinger AVU og HF – herunder AVU fremadrettet (orientering)
10. On-boarding forløb for den nye ledelse, Bilag F og Bilag G (orientering)
11. Udbud af nye uddannelser (i forlængelse af strategi) – (orientering)
12. Eventuelt

- Mødedatoer i efterår incl. Strategiseminar 
* 12.09.19 kl. 12 till 13.09.19 kl. 12 Strategiseminar og bestyrelsesmøde
* 04.12.19 kl. 16-18, Bestyrelsesmøde
- Farvel til samarbejde med sputnik
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Dagsordenspunkt Beslutning
1. Godkendelse af dagsorden Ad. 1.

Dagsorden blev godkendt. 

2. Velkommen til ny medarbejderrepræsentant Ad. 2.
Bolette Christensen bød Anders Cordes velkommen som ny 
medarbejderrepræsentant.

3. Bestyrelsessammensætning – Bilag A Ad. 3.
Begge kursistrådsmedlemmer stopper i bestyrelsen, da de ikke 
længere er valgbare. 

Tilbage i 2007 fik HF & VUC Nordsjælland dispensation til at afvige 
fra standardvedtægterne, så skolen i stedet for en repræsentant fra 
grundskolen, fik en repræsentant fra Regionen.  

Bestyrelsen besluttede at ændre vedtægterne, så vi fremadrettet får 
en repræsentant fra Grundskolen. Skolen retter henvendelse til 
STUK vedr. formalia ved vedtægtsændring.
 
Formandskabet og Trine Larsen arbejder videre med at finde en 
repræsentant for Grundskolen.

4. Fremlæggelse og drøftelse af 1. kvartalsregnskab 2019, Bilag 
B

Kvartalsregnskabet for 1. kvartal 2019 udviser et overskud på tkr. 
1.794 og en egenkapital på tkr. 72.410 
Omsætningen svarer til 27,87 % af budgettet. 
Det udsendte bilag indeholder følgende hovedpunkter
•Ledelsens kommentarer 
•Nøgletal 

Ad. 4.
Thomas Larsen gennemgik en række nøgletal fra 
kvartalsregnskabet.
Overskuddet på tkr. 1.794 er bedre end forventet, og skyldes 
primært at aktiviteten på HF2 udløser større bidrag i foråret end om 
Efteråret, men også en generel fremgang på AVU

Således forventes det forsat, at budgettet for året kan indfries. 
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-årselever 
•Nøgletal 
–timer og effektivitet 
•Artsregnskab 
•Artsregnskab med analysetal 
•Resultatopgørelse 
•Balance 
•Pengestrømsopgørelse 
•Noter 

Bestyrelsen noterede sig gennemgangen.

Slides uploades til admincontrol sammen med referatet.

5. Likviditet i forhold til nye ferielov Ad.5.
Thomas Larsen gennemgik kort de nye ferieregler og oplyste, at 
det forventede likvide træk bliver i størrelsesorden 8-9 millioner. 

Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.

6. Privatlivspolitik vedr. data – Bilag C Ad. 6.
Thomas Larsen præsenterede den udleverede persondatapolitik.

Bestyrelsen spurgte ind til hvordan medarbejderne er blevet 
klædt på. Alle medarbejdere er blevet orienteret på et 
fællesmøde i august 18 og der er udarbejdet en pixi-skrivelse, 
der ligger på skolens intra.  
Persondatapolitikken vil på fremtidige fællesmøder i august være 
fast punkt.

Bestyrelsen godkendte HF & VUC Nordsjællands 
persondatapolitikken.
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7. Nyt vedr. FGU herunder lejemål Frederikssund, Bilag D Ad. 7.
Trine Larsen orienterede om FGU og vores bygninger i 
henholdsvis Frederiksværk og Frederikssund.

Der afholdes afskedsreception i Frederikssund den 21. juni 19, 
hvor VUC siger farvel og stafetten gives videre til FGU 
Nordsjælland, der overtager lejemålet i Frederikssund.

Ejendommen i Frederiksværk bliver sat til salg via Home.

8. Byggeprojekt i Helsingør, Status på projektet og fremtid, 
Bilag E

 

Ad.8.
Thomas Larsen orienterede om seneste nyt i byggeprojektet, 
herunder en budgetopfølgning og en forventet tidsplan. 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og bad ledelsen, 
når byggeriet starter, om løbende (hver anden måned), at 
orientere bestyrelsen om hvorvidt budgettet holder og hvordan 
processen forløber. 

9. Status på kommende tilmeldinger AVU og HF – herunder 
AVU fremadrettet

Ad. 9. 
Thomas Larsen fremviste de helt friske 
tilmeldingstal for begge afdelinger. 
Der er tale om en stor fremgang på HFE området i Hillerød og en 
beskeden tilbagegang i Helsingør. 
På HF2 området er der samlet set en lille fremgang i forhold til 
sidste år, men på nuværende tidspunkt lavere end budgetteret.
 
På AVU er tilmeldingstallet langt bedre end budgetteret.
AVU er især påvirket af en markant stigning på DSA, så vi skal 
være opmærksomme på, at det nok ikke er en volume, der 
fortsætter i fremtiden.
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Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.

Slides uploades til admincontrol sammen med referatet.

10.On-boarding forløb for den nye ledelse, Bilag F og Bilag G Ad. 10.
Trine Larsen orienterede om lederudviklingsforløbet og de 
bevæggrunde, der ligger bag forløbet. Der skal arbejdes på, at få 
vores strategi og værdier til at leve i organisationen.

Formålet med udviklingsforløbet er at etablere et fælles 
udgangspunkt for, hvordan ledelsesgruppen leder i hverdagen og 
hvordan den kommer til at fremstå som en fælles ledelse, der 
driver og udvikler de to matrikler sammen.  Ligeledes skal 
ledelsesteamet sammentømres og der skal skabes tillid i 
gruppen, så de bliver gode til at udnytte de forskellige 
kompetencer, der er i gruppen.

De 4 nye ledere er alle kommet godt i gang.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11.Udbud af nye uddannelser (i forlængelse af strategi) Ad. 11.
Trine Larsen orienterede om, at HF & VUC Nordsjælland har 
sendt en ansøgning om at få lov til at tilbyde det 2. årige 
Studenterkursus med start august 2020.

Ansøgningen bliver uploadet i admincontrol sammen med 
referatet.
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Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

12. Eventuelt
- Mødedatoer i efterår incl. Strategiseminar 
* 12.09.19 kl. 12 till 13.09.19 kl. 12 Strategiseminar og 
best.møde
* 04.12.19 kl. 16-18, Bestyrelsesmøde
- Farvel til samarbejde med Sputnik

Ad. 12.
- De foreslåede mødedatoerne 12.09.19-13.09.19 samt 

04.12.19 blev besluttet.

- På grund af FGU skal der i år laves et årsregnskab 2 
gange (juli og december). Bestyrelsen besluttede at  et 
revisoren deltager via skype

- Partnerskab mellem HF & VUC Nordsjælland og Skolen 
Sputnik ophører efter en fælles beslutning. Siden januar 
2017 har Sputnik været en uvurderlig samarbejdspartner, 
der har været med til at skabe, definere og udvikle 
mentorordningen, der har været med til at gøre HF-IN til 
den succes vi oplever nu.  
HF & VUC Nordsjælland overtager derfor ansvaret for 
mentorordningen

- Bolette Christensen takkede kursistrådsrepræsentant 
Marcus R. Kjeldsen for hans indsats i bestyrelsen.

__________________________________ __________________________________
Bolette Christensen Dorthe Heide 
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__________________________________ __________________________________
Torben Hedelund Annegrethe Juul
 

__________________________________ __________________________________
Karina R. Jessen Marcus R. Kjeldsen

__________________________________ __________________________________
Natashia Hilligsøe Anders Cordes

__________________________________
Liselotte Olsen

___________________________________________
Trine Larsen – sekretær for bestyrelsen
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