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Referat af bestyrelsesmøde  

Minervavej 47, 8960 Randers SØ 
 

Tirsdag den 10.december 2013 kl. 15.00 – 18.00 

EFTERFØLGENDE FÆLLES SPISNING 
 

 
1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser 

Dagsorden godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra mødet d. 10.9.2013 
Referat godkendt. 

Beslutningspunkter 

3. Strategi for 2014 – 2016 (Bilag 3 a, 3 b) 
Strategien understøtter Visionen. Rekruttering og fastholdelse er ekstraordinære fo-
kusområder. Opkvalificering til uddannelserne samt vejledning og rådgivning er nye 
områder. 
Strategien godkendt. Bestyrelsen vil følge op på dele af strategien i perioden. 
 

4. Udbudspolitik for AMU-området for 2014 og orientering om udvikling af 

AMU (Bilag 4 a)  
Udbudspolitikken godkendt. Kommunerne roser kurserne. 
 

5. Budget for 2014 (Bilag 5 a, 5 b, 5 c) 
Budget for 2014godkendt. Likviditeten ønskes fastholdt. Omkostningsbevidsthed er 
et fokusområde. Økonomien skal trimmes således, at der tages højde for kommen-
de reduktioner i taxameterydelser.  

6. Fremtidigt kursuscenter  

Bestyrelsen beslutter, at ledelsen bemyndiges til at forhandle kontrakt med flere 
udbydere. Såfremt Haraldsvej vælges, skal det sikres, at ventilation udbedres jfr. 
rapport fra Bascon. Der kan indgås 2-års kontrakt med option på yderligere 2 år. 
Er der behov for hurtig indsats, bemyndiges formandskabet til at træffe beslutnin-
ger. 

7. Ændring af vedtægter (bilag 7 a, 7 b) 
Bestyrelsen drøftede oplægget, herunder hvorvidt genudpegning skal kunne ske 2 
eller 3 gange. Vedtægten blev godkendt som indstillet. 
 

8. Forretningsorden for konstituerende møde d. 22. april 2014 (bilag 8) 
Godkendt. Der afholdes temadag for den nye bestyrelse. Der skal ske udpegning til 
VEU-råd. 
 

9. Genoptagelse af mødekalender 2014 (bilag 9) 

Mødekalender godkendt. 

Orienteringspunkter 

10. Regnskab for 3. Kvartal 2013 samt estimat for 2013 (Bilag 10 a, 10 b, 10 c, 
10 d) 
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Regnskab 3. kvartal samt estimat for 2013 taget til efterretning. 

 

11. Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer. 

a) Orientering om benchmarking med øvrige skoler (bilag 11 a) 
b) Orientering om studietur d. 27. januar 2014 

Formanden omtalte benchmarkinganalysen for social- og sundhedsskolerne. Besty-
relsen anbefaler omkostnings-opmærksomhed. 

Konference 14.1.2014 Fremtidens Sundhedsvæsen KL. 

Studietur d. 27. januar 2014. Der foreligger program. 

12. Orientering om uddannelserne (mundtlig orientering om det seneste 
nye)(Bilag 12) 

Vibeke Nielsen orienterede om samarbejde med Favrskov kommune vedr. beskæfti-
gelsesprojekt. Der blev orienteret om usikkerheden ved det foreliggende oplæg til 
ny erhvervsskolereform. 

13. Orientering om organisationen (Bilag 13)  

Taget til orientering. 

Drøftelsespunkter 

14. Evaluering af bestyrelsens arbejde i 2013, herunder fortsat drøftelse af ko-
dex for godt bestyrelsesarbejde. (Bilag 14) 
Der udarbejdes særskilt referat fra grupperne. 
Sammenfatning: Det går godt, og vi bliver hele tiden bedre. 

Afsluttende punkter 

15. Evaluering af mødet og beslutning om, hvorvidt dele af dagsordenen eller 
referatet er omfattet af tavshedspligt   

Punktet om Kursuscenter er belagt med tavshedspligt. 

16. Eventuelt 

Susanne Krogsgaard takker af som medarbejderrepræsentant i bestyrelsen. For-
manden rettede en tak til Susanne for hendes engagerede indsats gennem mange 
år. 

 

 

Ref.  

Claus Engsted 

 

 


