REFERAT
af bestyrelsesmøde nr. 019
14. september 2017 kl. 16.00
Sted: Hotel Fjordgården - Ringkøbing

Til stede:
Bestyrelsen (med stemmeret):
Helge Albertsen (HA)
Peter Lambæk (PL)
Marianne Køpke (MK)
Tine Ross (TR)
Maibrit Lykke Jepsen (MJ)
Torben Nørregaard (TN)
Per Hessellund Lauritsen (PHL)
Bent Brodersen (BB)
Kim Lund Pedersen (KLP)
Bestyrelsen (uden stemmeret):
Poul F. Jensen (PJ)
Tilforordnede:
Henrik Toft (HT)
Per Rahbek (PR)

Fraværende:
Linda Nielsen (LN)
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Referat:
Ad 1 Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet
07.06.2017 nr. 018
Referatet godkendt uden bemærkninger.
Ad 2 Meddelelser fra formand/direktør
Fra Formanden:
Dialogen med RK Gymnasium om HF -uddannelsen.
Regionen har indstillet til at UCRS kan få lov til at udbyde HF i Ringkøbing,
vi afventer endelig godkendelse fra UVM. Rektor på Ringkøbing Gymnasium og Rektor fra Gymnasiet HHX, er i god dialog, RK er positiv indstillet
for et samarbejde omkring HF –uddannelsen i Ringkøbing.

Fra Direktøren:
Orientering om Finanslovsforslaget 2018.
Med det kendskab vi har til FFL 2018, er der udarbejdet første version af
budget 2018, som viser et likviditetsunderskud på ca. 2. millioner, målsætning om likviditet foreslås også i 2018 at skulle være styrende.
Ad 3 Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
Intet under dette punkt.

Ad 4 Kvalitetsårshjul
Punkter iht. årshjulet.
Kvartalsregnskab, medsendt som bilag
Vi bliver bedre til at budgetteret, så regnskabet bliver så retvisende som
muligt, viser et overskud på 1.708 mod budgetteret 1.645. Vi kommer til
at holde budget 2017.
Der er stadig fokus på likviditeten, stadig investeringsønsker fra de enkelte afdelinger i 2017, dem kigges der på.
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Præsentation af tilmeldingstal til ungdomsuddannelser
- herunder antal på EUD der vælger EUX
Tilmeldingstal til ungdomsuddannelserne ligger på 593 pr. 28/8-17, samlet fremgang på 20 elever i forhold til 2016 – lille tilbagegang på de gymnasiale uddannelse, på EUD-merkantil viser tallene at der er tilbagegang i
ansøgningstallene, vi ligger på samme niveau som på nationalt plan. – der
er ikke medtaget oplysning om skolehjem, her har der været stort indtag,
skolehjemmet tiltrækker elever fra et større geografisk område. Der er
sendt ansøgning til UVM omkring nye tiltag på skolehjemmet, for også at
kunne tiltrække elever der har praktikaftaler.
Der skal ses på muligheden for at VUC kan udbyde et forløb, som skal
gøre kursisterne klar til at kunne søge ind på mad og oplevelser.

Frafald VUC, medsendt som bilag
Frafald VUC – AVU større frekvens der går til prøve, på fvu er der en tilbagegang på prøvefrekvensen. Fremadrettet bliver opgørelsesmetoden ændret.

Ad 5 Resultatløn
Resultatkontrakt 2017/2018 – ny kontrakt
Resultatkontrakt for 2017/2018 blev præsenteret. Bestyrelsen godkendte
målene for resultatkontrakten for 2017/2018 med en tilføjelse under den
konkrete målsætning: Løfteevne, her skulle der stå HHX/HTX.
Ad 6 Eventuelt
Der blev spurgt til elevrådsrepræsentanter i bestyrelsen, bestyrelsen
fremkom med vigtigheden af at elevrådsrepræsentanter også deltager i
Bestyrelsesarbejdet.
Der blev kort fortalt om den oplevelse det var at have besøg af studerende fra Hokkaido University som har indgået et samarbejde med Århus
Universitet og Landboforeningen i Skjern, de var her på en sommer camp,
en stor succesrig oplevelse.
Bestyrelsesmødet sluttede kl. 16.03
Kommende mødedatoer i 2017:
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•

07. december 2017, kl. 16.00

Henrik Toft/Conny Madsen
Referent
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Referat godkendt den:

________________________
Helge Albertsen

______________________
Bent Brodersen

________________________
Torben Nørregaard

_______________________
Tine Ross

________________________
Marianne Køpke

_______________________
Maibrit Lykke Jepsen

________________________
Peter Lambæk

_______________________
Linda Nielsen, set

________________________
Kim Lund Pedersen

_______________________
Per Hessellund Lauritsen

________________________

_______________________
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