Referat åbent til bestyrelsesmøde 46 for VUC Djursland den 051016 kl. 15.00 – 18.00 på Vestervej
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1 Nyt medlem i bestyrelsen
Niels Hede (HF) er uden modkandidater blevet valgt som medarbejdervalgt repræsentant uden
stemmeret. Niels erstatter Erik, der er gået på pension.
Bestyrelsen byder Niels velkommen i bestyrelsen
Formanden bød Niels velkommen i bestyrelsen

2 Referat
Referat 45 er godkendt, men der mangler underskrifter.
Godkendelse og underskrift af referat 45
Referat 45 blev underskrevet

3 Kursistoptag
Generelt for VUC sektoren gælder, at kursistoptaget i august 2016 i relation til august 2015 har
været stigende på AVU, hvor 64 procent VUC har oplevet en stigning, og 32 procent er stagneret.
På HF enkeltfag har 56 procent VUC oplevet et fald, mens 8 procent har haft en stigning.
På HF2, som VUCD ikke har mere, har 12 procent VUC oplevet en stigning, 52 en stagnation og 24
procent et fald.
VUCD følger landstendenserne, idet vi har realiseret følgende
•
•
•
•

HFE har realiseret 136 cpr numre i 2016 mod 159 i 2015
AVU Hornslet. 63 er startet i august 2016 mod 32 i 2015
AVU Grenaa. 88 er startet i august 2016 mod 77 i 2015
OBU opstart i august 2016 var med stort set de samme hold som i 2015. Dog er der kun
planlagt én O-skole

Halvårsregnskabet for første halvår 2016 viser i relation til første halvår 2015 følgende
• HFE tilbagegang på 10 procent
• AVU fremgang på 20 procent
• FVU tilbagegang på 12 procent
• OBU tilbagegang på 7 procent
Forstanderen giver en orientering
Orienteringen blev taget til efterretning
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4 Halvårsregnskab 2016
VUCD har lavet et halvårsregnskab 2016, som er vedlagt. Heraf fremgår, at vi i første halvår 2016
har realiseret et underskud på 4,6 millioner kroner. Resultatet er 0,8 millioner kroner bedre end
B2016 for første halvår. Det skyldtes primært, at det er lykkedes at få hævet vores grundtilskud.
I 2016 er der budgetteret med et overskud på 1 million kroner, og det retter vi nu op til et overskud
for 2016 på 1,8 millioner kroner.
Økonomichefen giver en orientering om halvårsregnskab 2016.
Ledelsen indstiller, at B2016 ændres til at give et forventet overskud på 1,8 millioner kroner.
Økonomichefens orientering blev taget til efterretning, og det forventede overskud i B2016
blev ændret til 1,8 millioner kroner. Halvårsregnskabet blev godkendt og
revisionsprotokollatet for første halvår 2016 blev underskrevet

5 Office 365, InLogic etc.
I skoleåret 2015 overgik vi til Office 365, og alle ansatte fik udleveret en bærbar pc.
Siden juli 2016 har vi været ved at implementere InLogic, og det kræver lidt tålmodighed af alle.
Det væsentligste punkt er imidlertid, at alle de profil problemer, som kursisterne havde under ITS,
nu er væk, - og at brugerplatformen er blevet meget forenklet.
Administrationschefen vurderer, at vi er 90% i mål med implementeringen.
Økonomichefen giver en orientering
Orienteringen blev taget til efterretning

6 Bygningsstatus. LUKKET

7 Personale. LUKKET

8 FL2017 – forslag
Den 30. august 2016 kom Regeringen med et finanslovforslag for 2017. Umiddelbart vil forslag få
følgende konsekvenser for VUC sektoren.
•
•

Tælledagen på AVU bliver ændret fra de nuværende 20 procent inde i forløbet – til 40
procent
AVU takstforhøjelse på 2,7 %
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•
•
•
•

VUC sektoren bliver ramt af en estimeret besparelse på 18 mio.kr. i 2017, 42 mio.kr. i 2018,
24 mio.kr. i 2019 og 23 mio.kr. i 2020
Omprioriteringsbidraget på 2 procent forlænges til også at gælde i 2020
For at finansiere de udvidede fagpakker på HF i forbindelse med udmøntning af
gymnasieaftalen vil der ske en generel takstforhøjelse i 2018 på 0,8 % og i 2019 på 1,7 %
Derudover kommer der ændringer i bygningstaksametre, barselsfond, indkøbseffektivisering
med mere

Hertil kommer allerede gennemførte besparelser i
• 2016. Fjernundervisning.
VUCD bliver ikke berørt, da vi ikke har/eller har haft fjernundervisning.
• 2017. OBU taksametret falder med en tredjedel.
Der forventes flere ansøgninger om at få en driftsoverenskomst.
Forstanderen giver en orientering
Orienteringen blev taget til efterretning

9 Andet
9.1 Personaledag
Den 16. september havde VUCD en personaledag på Fuglsøcentret.
Forstanderen giver en orientering
Orienteringen blev taget til efterretning

9.2 Tyveri på Vestervej den 16. september
Fredag den 16. september (personaledagen) havde vi tyveri på Vestervej.
•

3. sal.
Alle skabe brudt op.
Videokonference udstyr mangler, Tv skærm + milestone pc.
Lokale 34: manglende smartboard pc. (stationær)

•

2. sal.
Lokale 23: Glasdør ødelagt, 3 stk. skærme + client pc.
Lokale 24: manglende smartboard pc. (stationær)
Lokale 25: manglende smartboard pc. ( stationær)
Alle skabe brudt op.

•

1. sal
Glasdør til kontor ødelagt.
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Nøgleskab brudt op.
Trådløse mus mangler.
Alle skabe brudt op.
Jabra håndfri mangler.
•

Underetage.
Skab til kaffe, the og cacao brudt op, alt mangler.
Lokale 7: 6 stk. manglende stationære pc’er.

•

Peugeot Bibber:
Radio ødelagt.
Venstre forhjul ødelagt.
Venstre baghjul ødelagt.
Venstre sidespejl ødelagt.
Shell kort mangler.

Fremadrettet arbejder vi på,
• at der kan blive låst af til haven inklusive ekstra port bag bygningen
• overvejelser om videoovervågning af bygningen
Forstanderen giver en orientering
Orienteringen blev taget til efterretning

10 Eventuelt
Ingen

____________________________
Ole Husum
____________________________
Lars Sørensen
____________________________
Peter Krog-Meyer
____________________________
Stig Toftgaard Jensen
____________________________
Jens Kappel Hansen
____________________________
Niels Hede
___________________________
Sascha Hornstrup Christensen
____________________________
Vakant
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