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Bestyrelsen: Ole Husum, formand   udpeget af Djurslands Erhvervsråd 

Lars Sørensen  udpeget af kommuneforeningen  
Peter Krog-Meyer   udpeget af Region Midt 
Stig Toftgaard Jensen, næstformand selvsupplering 

 Jens Kappel Hansen  udpeget af personalet  
 Niels Hede   udpeget af personalet  
 Dennis Schaumann  udpeget af kursistrådet i Grenaa   
 Marcus Koretke Mortensen udpeget af kursistrådet i Hornslet 
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1 Godkendelse af referat 50  
Referat 50 er godkendt, men der mangler underskrifter. 
 
Godkendelse og underskrift af referat 50  
 
Referat 50 blev underskrevet 
 

2 Vedtægter og udpegninger 
Da Djurslands Erhvervsråd i løbet af 2017 er blevet fusioneret med Syddjurs Erhvervsforening til 
Business Djursland, ændres der i VUCD vedtægterne kapitel 2 §4, således at udpegningen af et 
bestyrelsesmedlem fremadrettet foretages af Business Djursland.  
Vedtægterne er samtidigt tilpasset i henhold til bekendtgørelse – BEK nr. 750 af 29/06/2012.  
Heraf er der ingen væsentlige ændringer. 
 
De nye vedtægter træder i kraft, når de bliver offentliggjort på hjemmesiden og er blevet godkendt 
af ministeriet. 
 
Forstanderen indstiller, at de nye vedtægter godkendes 
 
Vedtægterne blev godkendt 
 

3 Fagudbud 2018/2019 
De to afdelingsledere og forstanderen har haft fagudbud for skoleåret 2017/2018 i høring hos de 
ansatte og efterfølgende på et møde med uddannelsesudvalget. Punktet blev behandlet på SU mødet 
den 30. november. Der er ingen kommentarer til fagudbud 2018/2019. Den endelige godkendelse 
sker på bestyrelsesmødet. 
 
Forstanderen indstiller, at fagudbud 2018/2019 godkendes 
 
Fagudbuddet blev godkendt 
 

4 Økonomi 

4.1 BR2017 
Omprioriteringsbidraget (besparelserne) kan mærkes på skolens økonomi.  
Fra 2016 – 2021 skal der hentes 2,5 milliarder fra statens skoler – Sosu, erhvervsskoler, gymnasier 
og VUC. I 2017 er konsekvenserne for VUC en samlet besparelse på 110 millioner kroner, hvoraf 
1,2 millioner kommer fra VUCD. I 2021 hedder den samlede besparelse for VUC 316 millioner 
kroner, hvoraf de 3,3 millioner er fra VUCD.  
 
Økonomichefen giver en status på vores økonomi 
 
Der budgetteres med 925.000 kroner i overskud, hvilket er marginalt under B2017  
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4.2 B2018  
I 2008 budgetteres der med et overskud på 57.000 kroner.  
På bestyrelsesmøde 50 den 27. september orienterede forstanderen om taksametrene for 2018. 
Hertil kommer de forventede konsekvenser for VUCD vedrørende omprioriteringsbidraget.  
I 2018 bidrager VUCD således med 1,7 millioner kroner. 
 
Forstanderen indstiller, at bestyrelsen godkender B2018  
 
B2018, der udviser et overskud på 57.000 kroner, blev godkendt 
 
 

5 FGU status – forberedende grund uddannelse 
Den 13. oktober blev der indgået en aftale omkring FGU af alle partier med undtagelse af 
Alternativet og Enhedslisten. Målgruppen for uddannelsen er unge under 25 år, der ikke er i gang 
med en ungdomsuddannelse. FGU erstatter produktionsskolerne og en række uddannelser – 
herunder AVU (under 25 år) fra VUCD. Der arbejdes ud fra at nå op på 30 moderinstitutioner og 90 
skoler. 
 
Fra skoleåret 2016/2017 til skoleåret 2017/2018 er der sket markante ændringer i vores AVU 
kursistsammensætning i såvel alder som etnicitet. Flertallet af AVU kursisterne består af personer 
med en anden etnisk baggrund end dansk. Da antallet af immigranter til Danmark falder i de 
kommende år, kan VUCD også forvente, at denne kursistgruppe falder på sigt. 
  
Den 15. november 2017 var 64 procent af vores AVU kursister i Grenaa ældre end 25 år svarende 
til 67 kursister. I Hornslet var der 70 procent ældre end 25 år svarende til 69 kursister.  
 
Forstanderen giver en status på FGU 
 
Statusorienteringen blev taget til efterretning  
 
 

6 Personale, LUKKET 
 
 

7 Eventuelt 
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8 Replik 

8.1 Replik fra Niels Hede til punkt 2 

Modtaget fra Niels den 15. december. Kommentar til punkt 2 Vedtægter og udpegninger: 

I de kommende år står VUC over for en vanskelig omstillingsproces i forbindelse med bl.a. den nye 
PGU-reform. Jeg finder det derfor af afgørende betydning, at VUC Djurslands bestyrelse 
sammensættes med medlemmer, der har så mange kompetencer som muligt fra 
undervisningsbranchen og relevante arbejdsmarkedsområder. Der skal derfor herfra lyde en 
opfordring til at alle involverede, herunder også SU, medvirker til at finde egnede medlemmer til 
den nye bestyrelse. 

8.2 Bestyrelsesformand Ole Husums replik 
Bestyrelsesmedlemmerne bliver udpeget ud fra gældende vedtægter, som bliver medsendt til de 
udpegningsberettigede organisationer.  
 
Formanden indstiller, at der kan stemmes om formandens replik, hvis det ønskes 
 

9 Replik, LUKKET 
 
 
 

 
____________________________   
Ole Husum, formand 
    ____________________________ 

Lars Sørensen 
____________________________ 
Peter Krog-Meyer  
    ____________________________ 

Stig Toftgaard Jensen, næstformand 
____________________________ 
Jens Kappel Hansen  
    ____________________________ 

Niels Hede   
___________________________ 
Dennis Schaumann   
    ____________________________ 
    Marcus Koretke Mortensen, Afbud  
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