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Stina Løvgreen Møllenbach og Simon Hansen. 
 
Referent:  
Carsten Kruse 
 
 
 
0. Godkendelse af referat fra mødet den 16. december 2020 

Referatet blev godkendt. 
 

1. Rundvisning 
Bestyrelsen deltog i en rundvisning på Nordisk Center for Digital Voksenlæring. 

 
2. Sager til beslutning 

a. Halvårsregnskab for 1. halvår 2021 
Resumé 
Regnskabet for perioden 1.1.2021 – 30.06.2021 udviser et resultat på -330.676 kr. mod et budgetteret 
resultat på -1.528.411 kr. eller 1.197.735 kr. bedre end forventet for denne periode. Afvigelsen skyldes 
primært modtagne særtilskud i 1. halvår som forbruges i 2. halvår. 
 
Der er gennemført en uddannelsesaktivitet svarende til 655,3 årselever (ÅE) mod en forventet 
uddannelsesaktivitet på 651,1 ÅE. Det svarer til en positiv afvigelse på 4,2 ÅE eller en ændring på 0,6% i 
forhold til det budgetterede. 
 
Den gennemførte uddannelsesaktivitet i 1. halvår samt forventningerne til uddannelsesaktiviteten i 2. 
halvår 2021 giver anledning til en justering af forventningerne til årets uddannelsesaktivitet.  
 
Det samlede årselevtal vurderes nu at blive 1.187,0 ÅE eller en nedjustering på -150,1 ÅE i forhold til 
ankerbudgettet. 
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Årsagen til aktivitetsfaldet skyldes i hovedsagen manglende aktivitet i første halvår på VEU området på 
grund af corona. Aktivitetsfaldet i 2. halvår må antages at være påvirket af manglen på arbejdskraft, 
som har ført til at flere fravælger uddannelse til fordel for arbejdsmarkedet. 
 
Det samlede resultat for 2021 forventes at medføre et underskud på 5.600.000 kr. 
 
Den likvide beholdning udgør pr. 30. juni 2021 28.168.729 kr. mod 44.188.356 kr. ved samme tid sidste 
år. Det store fald skyldes udbetalingen af indefrosne feriepenge til Lønmodtagernes Feriemidler. 
 
Indstilling 
Ledelsen på VUC Storstrøm indstiller, at  
• Bestyrelsen godkender halvårsregnskab for 1. halvår 2021 
 

Beslutning 
Bestyrelsen godkendte halvårsregnskab for 1. halvår 2021. 
 
b. Strategi for finansiel risikostyring 

Resumé 
Børne- og Undervisningsministeriet har udstedt nye regler for udarbejdelse af retningslinjer til strategi 
for finansiel risikostyring. Der var udarbejdet forslag til en ny strategi. 
 
Indstilling 
VUC Storstrøms ledelse indstiller, at  

•     Bestyrelsen træffer beslutning om ny strategi for finansiel risikostyring 
 
Beslutning 
Bestyrelsen godkendte forslaget til ny strategi for finansiel risikostyring. 

 
 

3. Sager til drøftelse 
 

a. Drøftelse af den aktuelle uddannelsessituation 
 Resumé 

          VUC Storstrøm har gennem de seneste år været stærkt udfordret på aktivitetsniveauet. Dette har 
          medført et væsentlig fald i omsætningen. Den årlige omsætning er fra 2018 og frem til 2020 faldet 
          med 48 mio. kr. Årsagen hertil kan i hovedsagen henføres til dannelsen af FGU hvor særligt AVU  
          området er reduceret betragteligt. Hertil kommer, at nedlukningen af Danmark som følge af corona- 
          pandemien medførte, at VEU området gik helt i stå. Situationen medfører derfor behov for tilpas-    
          ninger på personaleområdet som ikke kan løses ved naturlig afgang, og som skal have virkning for de        
          kommende år.  
 

Bestyrelsen drøftede på denne baggrund den aktuelle uddannelsessituation og tilsluttede sig 
nødvendigheden af tilpasninger på personaleområdet. 
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4. Sager til orientering 

a. Orientering om tilgangen til VUC Storstrøms uddannelser i efteråret 2021 
Resumé 
I denne sag blev bestyrelsen orienteret om tilgangen til VUC Storstrøms uddannelser i efteråret 2021. 

 
Indstilling 
VUC Storstrøms ledelse indstiller, at 
• Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 
 

b. Orientering om status på VEU/VUC Erhverv-området 
Resumé 
I denne sag blev bestyrelsen orienteret om status på VEU/VUC Erhverv-området. 

 
Indstilling 
VUC Storstrøms ledelse indstiller, at 
• Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 
c. Status fra udviklingsafdelingen 
Resumé 
I denne sag blev bestyrelsen orienteret om status fra udviklingsafdelingen. 

 
Indstilling 
VUC Storstrøms ledelse indstiller, at 
• Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 
d. Orientering om opstart af ”klar til SOSU” i Nakskov 
Resumé 
Bestyrelsen blev orienteret om, at der er afholdt åbningsreception og at de første hold er igangsat.  

 
Indstilling 
VUC Storstrøms ledelse indstiller, at 
• Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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e. Orientering om status på vejledning på VUC Storstrøm 
Resumé 
Bestyrelsen blev orienteret om, at vejlederfunktionen nu er samlet i enhed under en leder. Fremadrettet 
får vejlederne en endnu større rolle og opgave omkring at være med til at øge borgernes lokale 
kendskab til VUC Storstrøm. 
 
Indstilling 
VUC Storstrøms ledelse indstiller, at 
• Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 
 

f. Kort orientering om OK 21 proces 
Resumé 
Bestyrelsen blev orienteret om status på OK 21 processen.  
 
Indstilling 
VUC Storstrøms ledelse indstiller, at 
• Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 
g. Orientering om dialogbaseret medarbejderudvikling på VUC Storstrøm - Trivselsdialoger 
Resumé 
Bestyrelsen blev orienteret om implementering af en ny proces for medarbejderudvikling der tager 
udgangspunkt i dialog fremfor spørgeskemaundersøgelser.  
 
Indstilling 
VUC Storstrøms ledelse indstiller, at 
• Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 
 

5. Meddelelser 
a. Formand 

Per Skovgaard Andersen orienterede om, at der afholdes bestyrelseskonference for alle offentlig 
ledere i oktober. 

 
b. Direktør 

Martin Lasse H. Sieben orienterede om, at klar til SOSU i Faxe forventes opstartet i begyndelsen af 
2022. Endvidere orienterede Martin Lasse H. Sieben om, at Campus Nakskov inviterer til dialog-
møde for at drøfte udvikling. 
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c. Andre 

Rikke Jensen forespurgte til tiltag hos VUC Storstrøm i forbindelse med højnelse af 
valgdeltagelsen. Der bliver afholdt valgorienteringsmøder på alle afdelinger. 
 

6. Datoforslag til bestyrelsesmøder i 2022 
Forslaget blev godkendt. 

 
 

7. Eventuelt 
Intet. 

 
   

Bestyrelse: 
 
 
_________________________ _________________________ _______________________ 
Per Skovgaard Andersen Stina Løvgreen Møllenbach Simon Hansen 
 (Formand)  (Næstformand) 

 

________________________ _________________________ _______________________ 
Jens Gredal Rikke Jensen Michael Bang 
 
 
_________________________ _________________________ _______________________ 
Jan Hendeliowitz Rene Normann Jensen Camilla Egholm Sørensen 
 
 
 
_________________________  _________________________  
Rie Wergeland Estrup  Allan Schmidt 

 

Institutionens daglige leder: 

 
 ______________________  
Martin Lasse H. Sieben  


