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Referat af bestyrelsesmøde i Randers  

 

 
Tirsdag den 27. marts 2014 kl. 16.00  - 19.00 

 

Uddannelsescheferne Else Ravn Rasmussen og Lars Birger Sørensen deltager i punkterne 3, 

4, 7, 11 og 12 

 

Afbud: Jørgen Andersen, Steen Rasmussen og Marianne Carøe 

 
1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser 

Formanden bød velkommen. 

Dagsorden godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra mødet d. 10.12.2013 

Referat godkendt. 

Beslutningspunkter 

3. Regnskab for 2013, herunder Årsrapport 2013. Revisionen deltager fra 

kl. 16.00 (bilag 3 a,) 

Statsaut.revisor Jakob Ditlevsen gennemgik årsrapporten for 2013. Regnskabet 

godkendt. ( Der foreligger særskilt referat af dette punkt) 

4. Revisionsprotokollat 2013 (bilag 4 a) 

Statsaut. Revisor Jakob Ditlevsen gennemgik revisionsprotokollat for 2013. Der 

var fokus på soliditet og likviditet. Bestyrelsen konstaterer, at økonomien er sun 

og at økonomistyringen er tilfredsstillende. Økonomi- og Administrationschef 

Claus Engsted bemyndiges til at godkende regnskabsaflæggelsen elektronisk i 

forhold til Undervisningsministeriet. ( Der foreligger særskilt referat af dette 

punkt) 

5. Revideret budget for 2014 (Bilag 5 a, 5 b) 

Revideret budget for 2014 taget til efterretning. 

6. Revideret personalepolitik godkendt af SU d. 6. marts 2014 (bilag 6 – 

sendes kun elektronisk) 

Personalepolitikken blev godkendt. 

7. Handlingsplan for øget gennemførelse (bilag 7 a ) 

Handlingsplanen  blev drøftet – og efterfølgende godkendt. 

8. Evaluering af direktørens resultatlønskontrakt for 2013 (bilag 8 a) 

Under dette punkt forlod direktøren og Økonomi- og administrationschefen mø-

det. Formanden gennemgik evaluering af resultatlønskontrakten og bestyrelsen 

besluttede udbetaling på baggrund af en målopfyldelse på 88 % af den ordinære 

pulje og 85 % af den ekstraordinære pulje. 

9. Vedtagelse af ny resultatlønskontrakt for direktøren 2014 (bilag 9 a) 

Bestyrelsen godkendte en ny resultatlønskontrakt til direktøren i overensstem-

melse med bilag 9a  

Orienteringspunkter 
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10. Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer 

a) Orientering om konstituering 

Formanden orienterede om de kommende nye medlemmer  fra kommuner og 

region. 

11. Orientering om uddannelserne og organisationen  

a) Ny erhvervsskolereform (bilag 11 a) 

b) ETU (elevtilfredshedsundersøgelse) (bilag 11 b, 11 b1) 

c) Lov om arbejdstid ( lov nr. 409) (mundtlig orientering) 

Vibeke Nielsen orienterede om lov nr. 409 som omhandler arbejdstid 

Punkterne taget til orientering. 

12. 2013 i tal og ord. Beskrivelse af året 2013 (bilag 12) 

Vibeke Nielsen gennemgik enkelte områder i 2013 i tal og ord. Specielt fokus på 

halvering af sygefravær. Bestyrelsen drøftede alsidigheden i undervisernes ud-

dannelsesmæssige baggrund. 

 

Afsluttende punkter 

13. Evaluering af mødet og beslutning om, hvorvidt dele af dagsordenen eller 

referatet er omfattet af tavshedspligt   

Ingen emner er omhandlet af tavshedspligt. 

14. Eventuelt 

Formanden rettede en tak til de medlemmer som nu forlader bestyrelsen (Else 

Birkeskov Christensen, Inge Sørensen, Tomm Andersen og Nana Højlund). 

Else takkede for 7 gode år i bestyrelsen. Inge takkede også for godt samarbejde. 

Tomm og Nana udtrykte stor tilfredshed med samarbejdet og den gode oriente-

ring. 

 

Ref. 

Claus Engsted 

 


