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Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 10. juni 2014  

 

Tilstede Tilde Bork (udpeget af region Midtjylland) 

 Jonna Jensen (udpeget af skolelederne i Herning kommune) 

 Kenneth Mikkelsen (udpeget af Herning - Ikast erhvervsråd) 

 Steen Jonassen (udpeget af LO i Herning Ikast) 

 Ole Mynster Herold (udpeget af Rotary i Herning) 

 Anny Overgaard (medarbejder uden stemmeret) 

  

 

 Ledelse 

 Uddannelseschef HF Dorte Wille 

 Afdelingsforstander AVU Bengt Meyer 

 AVU uddannelseschef Kenneth Holm 

 Økonomi- og administrationschef Tom Ebbe Jakobsen 

 

Afbud Christian Aagaard (udpeget af Herning kommune) 

 Bjarne Pedersen (medarbejder med stemmeret) 

 

 Ledelse: 

 Rektor Anne Vandsø Madsen 

 Uddannelseschef HF Marianne Dose Hvid 

 

Vakant xx (ny bestyrelsespost) 

 xx (selvsuppleret medlem) 

 xx (elevrepræsentant uden stemmeret) 

 

 

Dagsorden: 

 

Pkt. 1 Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer og præsentation af bestyrelse og 

ledelse 

 

 Der blev budt velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer: Tilde Bork, Kenneth  

Mikkelsen og Steen Jonassen 

 

Der blev samtidig budt velkommen til ny AVU uddannelseschef Kenneth Holm. 

Der blev rettet en stor tak til Bengt Meyer der efter 33 år på Herning HF & VUC 

går på pension 31. juli 2014   

 

Pkt. 2 Valg af bestyrelsesmedlem ved selvsupplering 

 Ifølge vedtægternes §4 stk. 2 skal bestyrelsen på sit første møde i en  
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funktionsperiode udpege et udefra kommende medlem ved selvsupplering. 

 

I den foregående funktions periode var dette medlem bestyrelsens formand Ole 

Mynster Herold.  Ole Mynster Herold er udpeget til bestyrelsen som repræsentant 

for lokal interesseorganisation/forening med fokus på internationalisering 

(Rotary). 

 

Ledelsen foreslår at der rettes henvendelse til VIA med henblik på at den nye 

leder af pædagoguddannelsen i Ikast udpeges.  Lederstillingen er p.t. i opslag og 

forventes besat pr. den 1. august 2014 

 

Indstilling 

Ledelsen indstiller, at man når stillingen som leder af pædagoguddannelsen i Ikast 

er besat, retter henvendelse til den nye leder med henblik på at indtræde som 

selvsuppleret medlem af bestyrelsen.  

 

Beslutning 

Bestyrelsen besluttede at rette henvendelse til VIA med henblik på at den nye 

leder af pædagoguddannelsen i Ikast indtræder som selvsuppleret medlem af 

bestyrelsen for Herning HF & VUC 

 

Pkt. 3 Vedtægtsændring 

Herning HF & VUCs vedtægter blev senest godkendt på bestyrelsesmødet den 18. 

marts 2014.  Efterfølgende har Erhvervsskolen Herningsholm meddelt, at man 

ikke ønsker en bestyrelsespost på Herning HF & VUC 

 

Det foreslås at §4 stk. 2.1 punkt:  

 1 medlem udpeget af Herningsholm Erhvervsskole, ændres til 

 1 medlem udpeget af Erhvervs Akademi Midt/Vest 

 

Indstilling 

Ledelsen indstiller at det foreslåede vedtages, og at rektor Henriette Slebsager 

dermed indtræder i bestyrelsen. 

 

Beslutning 

Bestyrelsen besluttede at den ledige bestyrelsespost går til Erhvervs Akademi 

Midt/Vest. 

 

Pkt. 4 Godkendelse af forretningsorden 

 Jf. §11 i forretningsordenen skal bestyrelsen mindst en gang om året gennemgå  

forretningsordenen for at sikre, at den løbende tilpasses institutionens behov. 

 

Indstilling 

Ledelsen indstiller at den reviderede forretningsorden godkendes 
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Beslutning 

Bestyrelsen godkendte forretningsordenen for Herning HF & VUC 

 

Pkt. 5 Valg af bestyrelsesformand og næstformand 

 Ifølge vedtægternes § 12 vælger bestyrelsen blandt de udefrakommende  

medlemmer en formand og en næstformand. 

 

I den foregående periode har Ole Mynster Herold været formand for bestyrelsen  

og Ole Herold er villig til også i den kommende periode at påtage sig formands 

hvervet. 

 

I den foregående periode har repræsentant for LO Herning, Willy Grøn, været 

næstformand. Willy Grøn er udtrådt af bestyrelsen. 

 

Valgt blev 

som formand: Ole Mynster Herold 

som næstformand:  Steen Jonassen 

 

Pkt. 6 Udpegning af medlem til Centerrådet i VEU-Center MidtVest 

VEU-Center Midtvest omfatter Herning, Holstebro, Ringkøbing/Skjern, Lemvig og 

Struer kommuner. 

 

Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af 

arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centres 

geografiske dækningsområde.  Disse er: 

- Uddannelsescenter Holstebro, Holstebro 

- Herningsholm Erhvervsskole, Herning 

- Social og Sundhedsskolen, Herning 

- AMU Hoverdal, Spjald 

- Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern, Skjern 

- Herning HF & VUC 

- VUC Holstebro-Lemvig-Struer 

Desuden deltager som tilforordnede: 

- Direktøren for hver godkendt AMU-udbyder 

- Forstander/rektor fra hver ovenstående VUC 

- Repræsentant fra Lemvig Handelsskole og Handelsgymnasium 

- Repræsentant fra Vestjydsk Handelsskole og Handelsgymnasium 

- Repræsentant fra Ringkøbing Handelsskole og 

Handelsgymnasium 

- Repræsentant fra jobcentrene 
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- Repræsentant fra erhvervsrådene 

Centerrådets funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter 

afholdt valg til kommunalbestyrelser, og der skal derfor udpeges nye 

bestyrelsesmedlemmer. 

 

Herning HF & VUC har i den forløbne periode været repræsenteret af bestyrelsens 

næstformand Willy Grøn.  Da Willy Grøn er udtrådt af bestyrelsen for Herning HF 

& VUC skal bestyrelsen udpege et nyt medlem. 

 

Fra bestyrelsen blev udpeget Steen Jonassen 

 

 

 

 

Pkt. 7 Uddannelsesudvalget ved Herning HF & VUC 

 Det er lovbestemt at bestyrelsen ved hvert uddannelsescenter skal nedsætte et  

uddannelsesudvalg.  Uddannelsesudvalget skal rådgive centret i 

uddannelsesspørgsmål, herunder om forberedende voksenundervisning og 

ordblindeundervisning.  Forinden der indgås driftsoverenskomster om 

forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning skal bestyrelsen 

indhente udtalelse fra uddannelsesudvalget.   

 

I uddannelsesudvalget skal der være repræsentanter for private arbejdsgivere 

(DA) og arbejdstagere (LO), samt repræsentanter for offentlige arbejdsgivere og 

arbejdstagere.  Desuden skal der være mindst to personer udpeget af og blandt 

driftsoverenskomstpartnerne.  Derudover bestemmer skolens bestyrelse selv hvor 

mange og hvem der skal udpeges til uddannelsesudvalget.  Jf. forretningsordenen 

for uddannelsesudvalget ved Herning HF & VUC er det samlede antal 

udvalgsmedlemmer fastsat til syv. 

 

For nuværende er pladserne i uddannelsesudvalget fordelt som følger: 

 DA i Herning: vakant 

LO i Herning: indtil nu bestyrelsens næstformand Villy Grøn (LO) 

som pr. 30. april er udtrådt af bestyrelsen 

Driftsoverenskomstpartnere: 

 Birgitte Frydensbjerg (AOF) - ny udpeget 

 Kirsten Dalsgaard (SOSU) - ny udpeget 

Desuden: 

 Ole Christensen - jobcenter Ikast/Brande (ikke  

genudpeget endnu) 

 Poul Siggaard - NNF (ikke genudpeget endnu) 

 Nelly Østergaard Jacobsen - Herning HF & VUC 
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 Udover de udpegede medlemmer af udvalget deltager uddannelseschef for AVU  

i møderne og forestår indkaldelse til disse.  Rektor deltager i møderne efter  

behov. 

 

Indstilling 

 Ledelsen indstiller, at bestyrelsen af sin midte udpeger et medlem til  

Uddannelsesudvalget, at udvalget derefter suppleres, således det er fuldtalligt og 

at forretningsordenen revideres på første møde i udvalget. 

 

Beslutning 

Bestyrelsen besluttede at foreslå LO at udpege Steen Jonassen og DA at udpege 

Kenneth Mikkelsen 

 

Pkt. 8 Byggeri - køb af grund 

På bestyrelsesmødet den 18. marts 2014 blev det besluttet at skolens ledelse 

skulle arbejde for køb af den del af grunden som den nye tilbygning skal ligge på. 

På den baggrund har ledelsen forhandlet med Herning kommune, og Herning 

byråd har på sit møde den 6. maj 2014 truffet beslutning om at Herning 

kommune vil sælge et grundstykke i tilknytning til den nuværende lejede 

bygningsmasse på 1.265 m2 til en pris af kr. 200,00 pr. m2, i alt kr. 253.000 

hvortil komme omkostninger til landinspektør og advokat. 

 

Indstilling 

Ledelsen indstiller at grunden købes og at bestyrelsesformand og rektor  

bemyndiges til at underskrive de med handlen forbundne papirer. 

 

Beslutning 

Bestyrelsen godkendte køb af grund til brug for nyt byggeri. 

  

 

Pkt. 9 Byggeri - godkendelse af byggeri 

Der har været afholdt licitation på byggeri af ny fløj  og med det laveste tilbud ser 

resultatet p.t. ud som følger 

 

 
Tilslutningsafgifter                   60.000  

 
Køb af grund incl. Omkostninger                 288.000  

 
Projektomkostninger              1.363.836  

 
Håndværkerudgifter            26.823.000  

 
Uforudsete udgifter 5%              1.341.150  

 
I alt            29.875.986  

  

hvilket giver en m2 pris på kr. 9.650, for den samlede byggesum. 
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Der foregår nu en gennemgang af materialet og en forhandling med  

entreprenører med henblik på at sikre at alt er med. 

 

 Indstilling 

 Ledelsen indstiller at rammen på kr. 32.500.000 som vedtaget på  

bestyrelsesmødet den 18. marts 2014 fastholdes. 

 

Ledelsen indstiller endvidere at byggeriet igangsættes, og at bestyrelsesformand 

og rektor bemyndiges til at underskrive de med byggeriet forbundne papirer.  

 

Beslutning 

Bestyrelsen godkendte byggeri indenfor af den allerede givne ramme på kr. 

32.500.000 

 

Pkt. 10 Byggeri - godkendelse af låneoptagelse 

På bestyrelsesmødet den 18. marts 2014 blev det besluttet, at skolens ledelse 

skulle undersøge muligheder for optagelse af realkreditlån 

 

Med baggrund heri har en dialog med Nykredit resulteret i et tilbud om at yde et 

lån på kr. 18.000.000. 

 

Da Herning HF & VUC p.t. har en stor likvid beholdning indgår der i drøftelserne 

med Nykredit et muligt samarbejde omkring forvaltning og pleje af disse.  Revisor 

indgår i disse drøftelser. 

 

 Indstilling 

Ledelsen indstiller, at der optages realkredit lån på op til cirka 50% af 

byggeomkostningerne og at bestyrelsesformand og rektor bemyndiges til at 

underskrive de med låneoptagelsen forbundne papirer.  

 

Beslutning 

Bestyrelsen godkendte optagelse af realkredit lån til brug for finansiering af den 

nye undervisningsfløj.  Den maksimale belåning må udgøre kr. 18.000.000 

 

Pkt. 11 Siden sidst – orientering ved rektor 

 

I rektors fravær tog uddannelseschef på HF Dorte Wille over. 

 

Dorte Wille orienterede om det lokale samarbejde med UU, Herningsholm 

Erhvervsskole (EUD, HHX, HTX, EUX), Produktionsskolen, Gymnasiet og SOSU, 

som er præget af den usikkerhed, den nye erhvervsskolereform har ført med sig. 

Regeringens mål er, at flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse og færre 

unge en almen gymnasial uddannelse. Samtidig betyder den nye 

folkeskolereform, at udskolingsvejledningen i 8. og 9. klasse ændres, således at 
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de fleste elever skal vejledes til ungdomsuddannelse af deres lærere, mens UU 

stadigvæk tager sig af den fokuserede vejledning af elever med under 4 i 

gennemsnit. Det betyder, at folkeskolelærerne skal være klædt på til denne nye 

vejledningsopgave. UU Herning har imødekommet denne ændring ved et 

kompetenceudviklingsprojekt, hvor udskolingslærere fra udvalgte folkeskoler 

deltager i 2-dages kursusforløb på de erhvervsgymnasiale ungdomsuddannelser 

(HHX, HTX). Begrundelsen for at det almene gymnasium og HF ikke er inviteret 

med i projektet er, at folkeskolelærere allerede har en viden om disse 

ungdomsuddannelser, som derfor overflødiggør, at gymnasiet og hf deltager.  

                   Rektor er sammen med gymnasiet i gang med tiltag til, at den lovpligtige   

                   generelle vejledning om ungdomsuddannelser i Herning Kommune drøftes   

                   yderligere, således at vejledningen fortsat dækker alle ungdomsuddannelser. 

 

Pkt. 12 Orientering om tilmeldingssituationen for skoleåret 2014/15. 

HF2: Ved ansøgningsfristens udløb den 15. marts 2014 var der 196 ansøgere, 

heraf var 27 til optagelsesprøve og 19 optaget på HF. Der planlægges på dette 

grundlag med oprettelse af 7 nye hf-klasser.  Efter ansøgningsfristens udløb har 

skolen modtaget yderligere kvalificerede ansøgninger, således at der den 2. juni 

2014 er 22 elever på venteliste. Sædvanligvis modtager vi fortløbende 

ansøgninger om optag helt frem til oktober, hvilket kunne berettige oprettelsen af 

en 8. klasse som oprindeligt budgetteret. 

                   Aspergerklassen: Vi har optaget 11 elever i den kommende 1. A, hvilket er den   

                   maksimale holdstørrelse for aspergerklassen. 

HF-enkeltfag: Optagelse sker løbende, og det endelige antal kendes derfor ikke  

før i august. Pr. 2. juni 2014 er der indskrevet omkring 200 

holdkursister, hvilket må siges at være en fornuftig indskrivning på nuværende 

tidspunkt. 

AVU: Også på AVU sker optaget løbende. Med holdstart flere gange om året, 

kendes det endelige årskursisttal først med tilnærmelsesvis sikkerhed i løbet af 1. 

kvartal 2015. For så vidt angår holdene med påbegyndelse til august/september 

2014 er der for øjeblikket indskrevet ca. samme antal kursister som sidste år på 

samme tidspunkt. 

FVU og OBU har et større element af løbende optag og fleksibel start.  

 

Indstilling 

Ledelsen indstiller, at orienteringen tages til efterretning, herunder at der oprettes 

en 8. HF klasse ved tilstrækkeligt elevgrundlag.  

 

 Beslutning 

 Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 

 

                   Det skal bemærkes at på referattidspunktet (18.06.2014) er tilmeldingen til AVU      

                   ca. 25 % reduceret i forhold til tilmeldingstallet på samme tid sidste år. 
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Pkt. 13 Aktuel økonomi 

Med udgangspunkt i realiseret regnskab i første kvartal 2014 kan der opstilles 

følgende oversigt: 

 

 
 

I forhold til det oprindelige budget er der i det korrigerede budget følgende  

afvigelser: 

 

  
 

 I det korrigerede budget er forudsætningen 7 nye HF klasser mod oprindeligt   

                   budgetteret 8. 

 

Indstilling 

Ledelsen indstiller, at økonomiorienteringen tages til efterretning 

 

Realiseret Budget Afvigelse Opr budget Korr budget

2013 2012

Taxameterti l skud 25.417         22.831        2.586          72.666       75.648       75.835       71.070       

Øvrige indtægter 1.027           926             101             1.793         2.012         2.583         3.807         

Deltagerbetal ing 98                97               2                 700            702            759            692            

Omsætning 26.543         23.854        2.689          75.159       78.361       79.177       75.569       

Personaleomkostninger 14.606         13.651        955             57.370       58.880       56.208       53.012       

Dri ftsomkostninger 2.161           2.387          -226            16.226       15.886       13.502       19.089       

Omkostninger i alt 16.767         16.038        729             73.596       74.766       69.710       72.101       

Indtjeningsbidrag 9.776           7.816          1.960          1.563         3.595         9.467         3.468         

Afskrivninger -75              -75             -              -301           -301           -300           -289           

Finans iel le poster -140            -140           -0                355            355            391            470            

Periodens resultat 9.560           7.601          1.960          1.617         3.649         9.558         3.649         

Årsregnskab

01.01. - 31.03. 2014 2014

 regulering

 Budget Reguleret Forventet t.kr.

Taxameter tilskud

    OBU 13                        -                     13                       2                         

    FVU 30                        1                          31                       165                   

    AVU 112                     5                          117                    580                   

    Hfe 175                     25                       200                    1.870               

    HF2 390                     -14                     376                    -406                  

    SK 8                           -2                        6                          -222                  

Fælles- og bygningstaxameter  693                   

Avance, driftsovenskomstp.  300                   

Regulering af budget  2.982               

årskursister
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Beslutning 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning 

 

Pkt. 14 Fastlæggelse af kommende bestyrelsesmøder 

 Der foreslås følgende mødekalender for skoleåret 2014/2015: 

  

 Tirsdag den 16. september 2014 kl. 16.00 

 Tirsdag den 25. november 2014 kl. 16.00 

 Tirsdag den 17. marts 2015 kl. 16.00 

 Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16.00 

 

 Indstilling 

 Ledelsen indstiller, at mødeplanen vedtages i foreliggende form 

 

 Beslutning 

 Bestyrelsen godkendte den foreslåede mødeplan. 

 

Pkt. 15 Evt. 

 

 

 

 


