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1 Udtrædelse af bestyrelsen 
Grenaa kursistrådsrepræsentant Patricia Marie E. Rasmussen har ønsket at udtræde af bestyrelsen. 
Grenaa kursistråd skal derfor have valgt en ny kursistrådsrepræsentant til bestyrelsen. 
 
Forstanderen giver en orientering 
 
Orienteringen blev taget til efterretning 
 
 

2 Godkendelse af referat 59  
Referat 59 er blevet godkendt.  
 
Godkendelse og underskrift af referat 59  
 
Referat 59 blev underskrevet 
 
 

3 Fagudbud 2020/2021 
Fagudbuddet 2020/2021 blev behandlet I Uddannelsesudvalget samt i SU den 28. november. 
 
Forstanderen giver en orientering, og forstanderen indstiller fagudbuddet til godkendelse og 
underskrift 
 
Orienteringen blev taget til efterretning, og fagudbuddet blev godkendt og underskrevet 
 
 

4 Økonomi 

4.1 Taxameter  
I henhold til FFL2020 (finanslovforslag af 2. oktober 2019) stiger taxametret fra 2019 til 2020 
mellem 0,5 og 1,3 procentpoint.  
Der arbejdes fortsat på et nyt taxametersystem, men det forventes ikke at få konsekvenser for 2020.  
 
FGU er underfinansieret, og de penge skal de kommende fire år findes ved at spare på 
erhvervsskoler og gymnasier. Det har et bredt flertal i Folketinget besluttet. Det betyder 
besparelser på 60 millioner årligt i 2020-2023. Samlet løber det op i 240 millioner kroner 
over de næste fire år.  
 
Ifølge Børne- og undervisningsministeren Pernille Rosenkrantz-Theil fremgår det af FL2020 
(Finanslovsforslag), at regeringen i alt har reserveret 50 millioner kroner i perioden 2020-2023 til 
lukningstruede VUC afdelinger, så voksne i hele landet har mulighed for almen opkvalificering.  
 
Forstanderen giver en orientering 
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Umiddelbart fremgår det ikke af FL2020, at der er afsat 50 millioner til lukningstruede VUC. 
Derimod er der vedrørende FGU finansieringen tilbagegået 17 millioner til gymnasierne og 6 
millioner til erhvervsskolerne  
 

4.2 B2019 
Det markant lavere antal HF kursister og større omkostninger i forbindelse med FGU betyder, at vi 
kommer ud med et underskud, der er markant større end det budgetterede underskud på 0,543 
millioner kroner. VUCD forventer at realisere et underskud i niveauet 2 millioner kroner. I 2017 
havde 3 VUC institutioner underskud, og i 2018 var der 10 VUC institutioner med underskud. I 
2019 forventes 9 ud af 24 selvstændige VUC at få underskud i 2019.  
 
Forstanderen giver en orientering 
 
Underskuddet udover det allerede budgetterede skyldtes primært kursisttilbagegang (0,82 
millioner), sygdom – personale – FGU –feriepenge (0,4 millioner) og ekstra nedskrivninger på 
anlæg – primært IT (0,3 millioner) 
 

4.3 B2020 
VUCD budgetterer med et underskud i 2020 på 0,643 millioner kroner.  
Baggrunden for B2020 er følgende kursistantal: ”AVU 101 / HF 72 / OBU 3,5 / FVU 0. 
Vores største udfordringer er det lave HF kursisttal. 
 
Forstanderen giver en orientering, og forstanderen indstiller B2020 til godkendelse og 
underskrift 
 
Udviklingen i kursistantal ser således ud 
 
 R2017 R2018 B2019 BR2019 B2020 
HFE 100 94 86 74 72 
AVU 136 148 122 118 101 
FVU 1 0 0 0 0 
OBU 7 5 2 2,6 3,5 
I alt 244 247 210 194,6 176,5 

 
Generelt er vores brandende platform kursistmangel, men vores økonomi er på grund af 
tidligere års strategi og dispositioner fortsat sund. Vi har således likvider gennem året på over 
5 millioner, og vi har foreløbigt ingen gæld i vores bygninger, – tværtimod har vi Nytorv til 
salg samt et aktiv i Ebeltoft. Når vi ligger disse værdier sammen, har vi omkring 19 millioner 
at gøre godt med. VUCD er således yderst solvent, og vi kan stå imod flere år med negativ 
bundlinje, - om end vi gerne vi have et lille overskud hvert år.  
 
Et budgetteret underskud på 643.000 kroner i 2020 ses som tilfredsstillende. Bestyrelsen 
godkendte B2020. 
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4.4 VUC gæld 
Af vedlagte grafer fremgår det, at udviklingen i den langfristede gæld er steget markant i VUC 
sektoren fra under 400 millioner kroner i 2011 til 1,6 milliarder kroner i 2018. En undtagelse er 
VUC Djursland, der har fået afviklet al den langfristet gæld. Det betyder, at VUCD hurtigt kan 
realisere likviditet, og VUCD er derfor godt rustet til en usikker fremtid med forventede underskud. 
 
Forstanderen giver en orientering 
 
Orienteringen blev taget til efterretning 
 

4.5 Bygninger 
Nytorv er sat til salg til 5,8 millioner kroner hos EDC mæglerne i Grenaa. 
 
Forstanderen giver en orientering 
 
Forstanderen orienterede om, at der har været/er interesserede købere til Nytorv, og det 
forventes, at bygningen bliver solgt i 2020 
 
 

5 Personale 

5.1 Tiltrædelser/fratrædelser 
Ingen ændringer 
 
Forstanderen giver en orientering 
 
Orienteringen blev taget til efterretning 
 

5.2 Uanmeldt besøg af AT (Arbejdstilsynet) 
Den 2. oktober fik vi i Grenaa uanmeldt besøg af AT. Der var ledermøde i Hornslet, da AT kom, så 
det blev vores pedel, der også er arbejdsmiljørepræsentant, der viste AT rundt og svarede på 
spørgsmål. – Senere på dagen talte henholdsvis forstanderen og økonomichefen med AT. Samme 
dag blev der sendt svar til AT, og et eventuelt påbud omkring APV blev trukket tilbage af AT. 
Det undrer forstanderen, at AT den 7. oktober fremsendte en besøgsrapport, hvori der er medtaget et 
eventuelt påbud omkring APV. Allerede den 2. oktober blev AT oplyst om, at der eksisterede planer 
for APV, og planerne blev fremsendt den 2. oktober. Endvidere tilkendegav AT skriftligt den 2. 
oktober, at påbuddet blev annulleret jævnfør nedenstående.  
 
Den 2. oktober skrev AT således: 
Hej Lars. Tak for tilsendte. Jeg annullerer påbud omkring APV. Jeg sender i stedet en vejledning 
omkring APV arbejde. Her bør I særligt læse afsnit pkt. 4.4 og 4.5. 
 
Den 7. oktober skriver AT således: 
Vi overvejer at give jer et påbud om at udbedre arbejdspladsvurdering, fordi vi 
så/fik oplyst følgende: 
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• Der kunne ved besøget ikke fremvises handleplan for konstaterede arbejdsmiljøproblemer. 
Der kunne ikke fremvises arbejdspladsvurdering for fysisk arbejdsmiljø. 

 
VUCD har ikke hørt mere fra AT.  
 
Forstanderen giver en orientering 
 
Orienteringen blev taget til efterretning 
  

5.3 Kantinen i Grenaa 
Vi har til hensigt (som forsøg), at få åbnet kantinen i Grenaa med åbningstider omkring frokost 
mandag til torsdag. Vores pedel i Grenaa skal stå for afhentning af mad i Kvickly i Grenaa og salg i 
kantinen, hvor der kun kan betales med mobile-Pay.   
 
Forstanderen giver en orientering 
 
Kantinen åbner den 6. januar 
 
 

6 Løn, LUKKET 
 

7 Henvendelser, LUKKET 
 

8 Eventuelt 
• Orientering om FGU 
• Svar 50 millioner kroners puljen 

 
Orienteringen blev taget til efterretning 
 
Der blev yderligere orienteret om  

• Kursisttrivselsanalysen er ved at blive gennemført 
• APV for medarbejder bliver gennemført i første halvår 2020 
• VUC Syd sagen er blevet afsluttet, og politiet gør ikke mere ved sagen 
• Ole Husum deltager i kompetenceudvalgsarbejdet i Business Djursland 
• Forstanderen holder 60 års reception den 19. december kl. 14.00 – 17.00 på VUCD i 

Grenaa 
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___________________________   
Ole Husum 
    ____________________________ 

Ingrid Boldsen 
____________________________ 
Peter Krog-Meyer  
    ____________________________ 

Stig Toftgaard Jensen  
____________________________ 
Line Aaen  
    ____________________________ 

Jens Kappel Hansen   
___________________________ 
Vakant    
    ____________________________ 
    Jihan Habib 
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