Bispegade 1
4800 Nykøbing F.
Tlf: 5488 1709

VUC Storstrøms bestyrelse
Referat af møde den 16. december 2020

cak@vucstor.dk
www.vucstor.dk
CVR: 29541868
23. december 2020

Deltagere:
Per Skovgaard Andersen, Rene Normann Jensen, Michael Bang, Stina Løvgreen Møllenbach, Jens Gredal,
Jan Hendeliowitz, Simon Hansen, Camilla Egholm Sørensen, Rikke Jensen og Martin Lasse H. Sieben.
Der er endnu ikke valgt nye kursistrepræsentanter. Grundet Covid-19 situationen forventes der først i løbet
af foråret 2021 at blive valgt nye kursistrepræsentanter.
Fraværende med afbud:
Ingen.
Referent:
Carsten Kruse
Mødet blev gennemført virtuelt.
Per Skovgaard Andersen bød særlig velkommen til Camilla Egholm Sørensen som er indtrådt i bestyrelsen i
stedet for Rasmus Kjær Kristiansen.
0.

Godkendelse af referat fra mødet den 23. september 2020
Referatet blev godkendt.

1.

Sager til beslutning
a. Økonomirapport pr. 30. september 2020
Resumé
VUC Storstrøms regnskab for 3. kvartal 2020 blev forelagt bestyrelsen til godkendelse.
Regnskabet for perioden 1.1.2020 – 30.09.2020 udviser et resultat på 8.605.412 kr. mod et budgetteret
resultat på 9.409.440 kr. eller 804.028 kr. dårligere end forventet for denne periode.
Der er gennemført en uddannelsesaktivitet svarende til 1.101,7 årselever (ÅE) mod en forventet
uddannelsesaktivitet på 1.115,1 ÅE. Det svarer til en afvigelse på -13,4 ÅE eller en ændring på -1,2% i
forhold til det budgetterede.
Gennemført uddannelsesaktivitet i årets 3 første kvartaler, samt forventninger til uddannelsesaktiviteten
i 4. kvartal 2020 giver anledning til en mindre justering af forventningerne til årets uddannelsesaktivitet,
i forhold til forventningen efter 1. halvår.
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Det samlede årselevtal vurderes nu at blive 1.235,3 ÅE eller en nedjustering på -239,5 ÅE i forhold til
ankerbudgettet, eller 5,6 ÅE færre end efter 1. halvår.
Det samlede resultat for 2020 forventes at medføre et underskud på 4.883.440 kr.
Den likvide beholdning udgør pr. 30. september 2020 36.165.291 kr. mod 41.908.101 kr. ved samme tid
sidste år. En del af faldet skyldes udspaltningen til FGU i 2019.

Indstilling
Ledelsen på VUC Storstrøm indstiller, at
• Bestyrelsen godkender regnskab for 3. kvartal 2020
Beslutning
Bestyrelsen godkendte regnskabet for 3. kvartal 2020.
b. Budget 2021 til bestyrelsens godkendelse
Forslag til Budget 2021 blev forelagt VUC Storstrøms bestyrelse til beslutning.
Budget 2021 omhandler de økonomiske konsekvenser ved drift af VUC Storstrøm for perioden 1.
januar – 31. december 2021. Budgettet er udarbejdet ud fra kendte og forventede indtægter og
udgifter ved normal drift i 2021. Der er ikke taget højde for, at en forværret udvikling af coronasituationen kan påvirke driftsresultatet negativt.
Med baggrund i forventningerne til forskellige aktivitetsfremmende tiltag forventes en fremgang i
årseleverne på 8,24 % i forhold til estimatet for 2020. Der forventes i alt 1.337,1 årselever i 2021.
Forslaget er udarbejdet før den endelige finanslov for 2021 blev vedtaget og indeholder derfor ikke
forhøjelsen af undervisningstaksameteret på HF2 uddannelsen, der blev vedtaget med den endelige
finanslov. For VUC Storstrøms vedkommende forventes denne ændring at give en forøget indtægt på
ca. 400.000 kr.
Budgettet udviser et forventet overskud på 83.349 kr.
Indstilling
VUC Storstrøms ledelse indstiller, at
•
Bestyrelsen godkender Budget 2021
Beslutning
Bestyrelsen godkendte Budget 2021.
c. VUC Storstrøms opgørelse af klassekvotienter pr. 30. oktober 2020
Resumé
I henhold til bestemmelserne omkring det fleksible klasseloft på 28 elever på de gymnasiale
fuldtidsuddannelser, er det en betingelse for at opnå tilskud, at den enkelte institution sikrer, at der
på tælledagen maksimalt er en gennemsnitlig klassekvotient på 28,0.
Referat af bestyrelsesmøde 16. december 2020

Side 2

Den 30. oktober 2020 var der tælledag for VUC Storstrøms 1. hf-klasser. Den gennemsnitlige
klassekvotient er på tælledagen opgjort til 17,4.
VUC Storstrøm overholder således klasseloftet.
Bestyrelsesformanden har på vegne af bestyrelsen godkendt VUC Storstrøms opgørelse den 9.
december 2020, og opgørelsen blev forelagt bestyrelsen til behandling på førstkommende
bestyrelsesmøde.
Indstilling
Ledelsen på VUC Storstrøm indstiller, at
• Bestyrelsen godkender opgørelsen af klassekvotienten på den 2-årige HF pr. 30. oktober 2020
Beslutning
• Bestyrelsen godkendte opgørelsen af klassekvotienten på den 2-årige HF pr. 30. oktober 2020.

2.

Sager til drøftelse
Der var ingen sager til drøftelse.

3.

Sager til orientering
a. Status på VEU på VUC Storstrøm, inkl. Samarbejde omkring VUC Erhverv Sjælland & København
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.
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. Status på frasalg af bygning i Faxe (Mundtlig orientering)
Resumé
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Bestyrelsen blev orienteret om status på overdragelsen af dele af Faxe-afdelingens ejendom til FGU og
Faxe Kommune. Den ejendom som Faxe Kommune har erhvervet er nu udstykket og skødet er på vej til
at være endelig tinglyst. Den øvrige ejendom er opdelt i to ejerlejligheder hvoraf den ene er overtaget
af FGU i forbindelse med udspaltningen. Der udestår gennemførelsen af den tinglyste adkomst.
Indstilling
VUC Storstrøms ledelse indstiller, at
• Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
d. Status på COVID-19 på VUC Storstrøm (Mundtlig orientering)
Resumé
Bestyrelsen blev orienteret om de tiltag som VUC Storstrøm har gennemført for at følge
sundhedsmyndighederne krav og anbefalinger.
Indstilling
VUC Storstrøms ledelse indstiller, at
• Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
e. Afrapportering af ombygningssag mv. i Maribo
Resumé
Bestyrelsen blev orienteret om, at ombygningssagen blev afsluttet kort efter overtagelsen, men at
afdelingen umiddelbart herefter blev nedlukket som følge af COVID-19. Lejemålet er efter sommerferien taget i brug igen og fungerer efter hensigten. Vi har efterfølgende modtaget midler til
ombygningen fra puljen til lukningstruede afdelinger, hvilket har medført en forbedret økonomi i
forhold til flytningen.
Indstilling
VUC Storstrøms ledelse indstiller, at
• Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
f. Kort orientering om finanslov 2021
Punktet blev behandlet sammen med punkt 1. b.
4.

Meddelelser
a. Formand
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b.

Direktør

c.

Andre
Carsten Kruse oplyste, at der er et efterslæb i forhold til at få underskrevet referater. Der vil i
januar blive udsendt referater til underskrift via Penneo underskriftssystemet som bestyrelsen
anvendte i forbindelse med underskrift af årsrapport i april måned.
Rene Normann Jensen oplyste, at han går på barsel og er tilbage i april 2021.

5.

Eventuelt
Intet.

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

_______________________
Simon Hansen

________________________ _________________________
Jens Gredal
Rikke Jensen

_______________________
Michael Bang

_________________________ _________________________
Jan Hendeliowitz
Rene Normann Jensen

_______________________
Camilla Egholm Sørensen

_________________________ _________________________
Kursist repræsentant
Kursistrepræsentant

Institutionens daglige leder:
______________________
Martin Lasse H. Sieben
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