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Referat af møde den 24. marts 2021 
 
 

 
29. marts 2021 

 
 
Deltagere: 
Per Skovgaard Andersen, Stina Løvgreen Møllenbach, Michael Bang, Jens Gredal, Simon Hansen, Camilla 
Egholm Sørensen, Rikke Jensen og Martin Lasse H. Sieben. 
 
Endvidere deltog VUC Storstrøms revisor Glenn Hartmann, Beierholm. 
 
Der er endnu ikke valgt nye kursistrepræsentanter. Grundet Covid-19 situationen forventes der først i løbet 
af første halvår 2021 at blive valgt nye kursistrepræsentanter. 
 
Fraværende med afbud:  
Rene Normann Jensen og Jan Hendeliowitz. 
 
Referent:  
Carsten Kruse 
 
Mødet blev gennemført virtuelt. 
 
 
0. Godkendelse af referat fra mødet den 16. december 2020 

Referatet blev godkendt. 
 

1. Sager til beslutning 
a. Årsrapport 2020 

Resumé 
Glenn Hartmann gennemgik overordnet årsrapporten regnskabs- og nøgletal. 
 
Regnskab 2020 udviser et negativt driftsresultat på 3.372.066 kr., hvilket er 1.511.374 kr. bedre end det 
estimat, som blev forelagt på bestyrelsesmødet i december 2020. Årsagen til afvigelsen skyldes 
opgørelsen af feriepengeforpligtelsen i forbindelse med den nye ferielov, hvilket gav et yderligere 
mindreforbrug på lønudgifterne på 400.000 kr. end forventet. Endvidere har indtægten på 
deltagerbetaling i december måned været 500.000 kr. større end forventet. Endelig har der været en 
ikke kendt fordring på 250.000 kr. mod Næstved Kommune i forbindelse med byggesagen i Næstved, 
og så har der været et ikke faktureret krav mod Næstved Kommune for VEU-aktivitet.  
 
Indstilling 
Ledelsen på VUC Storstrøm indstiller, at  
• Bestyrelsen godkender årsrapport 2020 
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Beslutning 
Bestyrelsen godkendte årsrapport 2020. 
 
b. Revisionsprotokol 

Resumé 
Revisionsprotokollen var forelagt bestyrelsen. Der var ingen forbehold eller kritiske bemærkninger i 
protokollen.  
 
Indstilling 
VUC Storstrøms ledelse indstiller, at  

•     Bestyrelsen godkender revisionsprotokollen for regnskab 2020. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollen for regnskab 2020. 
 

c. Ajourført regnskabsinstruks for VUC Storstrøm 
Resumé 
 Der var fremlagt ajourført regnskabsinstruks gældende fra 1. april 2021. 
 
Indstilling 
Ledelsen på VUC Storstrøm indstiller, at 
• Bestyrelsen godkender ajourført regnskabsinstruks 

 
Beslutning 
• Bestyrelsen godkendte ajourført regnskabsinstruks. 

 
 

d. Revisionsaftale for 2021-2023 
Resumé 
 Der var fremlagt tilbud på revision for 2021-2023. 
 
Indstilling 
Ledelsen på VUC Storstrøm indstiller, at 
• Bestyrelsen godkender tilbud om revision fra Beierholm. 
 
Beslutning 
• Bestyrelsen godkendte tilbud om revision fra Beierholm. 
 
 

2. Sager til drøftelse 
 

Der var ingen sager til drøftelse. 
 
3. Sager til orientering 

a. Status fra VUC Erhverv 
Resumé 
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I denne sag blev bestyrelsen orienteret om status på VUC Erhverv-området. 
 

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

 
b. 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. 

 
c. Kompetenceplan 2021-2022 
Resumé 
Bestyrelsen blev orienteret om den på MIO vedtagne kompetenceplan 2021-2022 på VUC Storstrøm, 
hvori organisering samt tiltag belyses. 

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

 
d. Opsigelser fra driftsoverenskomsparter 
Resumé 
Bestyrelsen blev orienteret om, at A2B Faxe (FVU) og AOF Center Sjælland (FVU og OBU) begge har 
opsagt deres driftsoverenskomst på FVU og OBU området pr. 30.06.2021 
 
Baggrunden for opsigelsen er bl.a., at A2B og AOF Center Sjælland begge ikke kan leve op til minimums 
aktiviteten og aftalens årselevs-forpligtigelse.   
 
Indstilling 
VUC Storstrøms ledelse indstiller, at 
• Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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e. Orientering om corona-situationen – genåbning. 
Resumé 
Bestyrelsen blev orienteret om de tiltag som VUC Storstrøm har gennemført for at følge 
sundhedsmyndighederne krav og anbefalinger i forbindelse med den delvise genåbning.  
 
Indstilling 
VUC Storstrøms ledelse indstiller, at 
• Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 
 

4. Meddelelser 
a. Formand 

Per Skovgaard Andersen orienterede om, at der nu er udsendt dagsorden til generalforsamling i 
bestyrelsesforeningen. 

 
b. Direktør 

Intet. 
 

c. Andre 
Camilla Egholm Sørensen orienterede om, at der er sket en afskedigelse i Faxe-afdelingen som 
følge af tilpasninger. 

 
5. 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 
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_________________________  _________________________  
Kursist repræsentant  Kursistrepræsentant 

 

Institutionens daglige leder: 

 
 ______________________  
Martin Lasse H. Sieben  


