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Referat af bestyrelsesmøde i Randers  

 

 
Tirsdag den 24. marts 2015 kl. 16.00  - 19.00 

 

Uddannelseschef Birthe Lassen Hansen deltog i punkterne 9, 10 og 11 

Statsaut. revisor Jacob Ditlevsen, Deloitte deltog  i punkterne 3 og 4. 

Marianne Carøe deltog ikke i punkterne 12, 13 og 14. 

 

Afbud: Helle Skøtt 

 
1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser 

Dagsorden godkendt. Af hensyn til revisors deltagelse afvikles punkterne 3 og 4 

fra kl. 17.00 og punkterne 9, 10 og 11 behandles først. 

Formanden bød velkommen til Randi Korne Kistrup som er ny elevrepræsentant i 

bestyrelsen 

2. Godkendelse af referat fra mødet d. 9.12.2014 

Referat godkendt og underskrevet. 

Beslutningspunkter 

3. Regnskab for 2014, herunder Årsrapport 2014. (bilag 3 a,) 

Statsaut. revisor Jakob Ditlevsen, Deloitte gennemgik årsrapporten for 2014. Det 

blev fremhævet, at resultatet levede op til bestyrelsens forventning om, at pen-

gene i videst muligt omfang skal anvendes på uddannelserne. Revisor udtalte ros 

til den daglige ledelse for rettidig omhu med økonomistyringen. 

Regnskabet udviser et overskud på kr. 1.105.645. 

Egenkapital pr. 31.12.2015 udgør kr. 23.508.704 

Bestyrelsen bemyndigede Økonomi- og administrationschef Claus Engsted til at 

foretage den elektroniske godkendelse af regnskabet ved indrapportering til 

myndighederne. 

Regnskabet for 2014 herunder Årsrapport 2014 blev godkendt. 

4. Revisionsprotokollat 2014 (bilag 4 a) 

Jakob Ditlevsen gennemgik revisionsprotokollatet. Der var udelukkende positive 

tendenser i den økonomiske administration. 

Der var ingen bemærkninger fra revisionen. 

Der blev udtalt ros fra bestyrelsen. 

Revisionsprotokollat 2014 blev godkendt. 

 

5. Revideret budget for 2015 (Bilag 5 a, 5 b, 5c) 

Estimat pr. 10.3.2015 blev gennemgået. I forhold til det vedtagne budget for 

2015 er der en forbedring på 18,7 årselever. Estimatet udviser et forventet års-

resultat på kr. 1.209.684, hvilket er en forbedring på kr. 849.734 i forhold til det 

oprindelige budget. 

Det reviderede budget for 2015 blev taget til efterretning. 
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6. Revideret personalepolitik godkendt af SU d. 17. februar 2015 (bilag 6) 

Kun få ændringer i personalepolitikken, som alle er godkendt af SU d. 17. februar 

2015. 

Personalepolitikken blev godkendt. 

7. Evaluering af direktørens resultatlønskontrakt for 2014 (bilag 7 a 7b, 7c) 

Vibeke Nielsen og Claus Engsted deltog ikke i dette og det følgende punkt, der 

derfor refereres af formanden, som indledningsvis kommenterede de tre bilag og 

den forudgående proces. 

Bestyrelsen drøftede evalueringen og godkendte denne og de foreslåede opfyldel-

sesprocenter, således at den samlede opfyldelsesprocent bliver 84 for basisram-

men og 100 for den ekstraordinære ramme.  

  

8. Vedtagelse af ny resultatlønskontrakt for direktøren 2015 (bilag 8 a, 8b) 

Bestyrelsen godkendte udkastet til direktørens resultatlønskontrakt for 2015, idet 

der var enighed om, at den fint afspejler dels skolens strategi, dels de særlige 

opgaver, der forestår i 2015. 

 9.  Handlingsplan for øget gennemførelse (bilag 9 a) 

Handlingsplanen for øget gennemførelse 2015 blev gennemgået. Der mangler i 

øjeblikket nogle tal, som forventes umiddelbart efter påske. 

Fremover vil Handlingsplanen have et andet indhold. Næste version forventes 

først i efteråret 2016. Der blev udtalt ros for resultatet inden for grundforløbet. 

Der er stadig udfordringer på grundforløbet og trin 1. Der foretages en enkelt 

ændring på side 14. Birthe Lassen Hansen orienterede om håndtering af fraværs-

proceduren på grundforløbet. 

Bestyrelsen bemyndigede formanden til at godkende handlingsplanen, når de sid-

ste tal foreligger. 

 

Orienteringspunkter 

10.  Orientering om uddannelserne og organisationen  

a) Lejemålet Haraldsvej (bilag 10 a) 

Taget til orientering 

b) Låneomlægning (bilag 10 b) 

Taget til orientering. Meget positivt resultat 

c) Udlægning til Rønde (bilag 10 c) 

Vibeke Nielsen orienterede om udlægning til Rønde. Positiv reaktion fra Regi-

onen. 

d) Ny dato for Strategidagen d. 25.8.2015 med fokus på den pædagogi-

ske strategi (bilag 10 d) 

Bestyrelsen deltager om formiddagen og deltager i frokosten sammen med 

personalet. 

 

11.  2014 i tal og ord. Beskrivelse af året 2014 (bilag 11) 

En flot og på flere måder nyttig beskrivelse af årets gang på skolen. Det overve-

jes om konceptet skal ændres fremover. 

Taget til orientering. 

12.  Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer 

a) Studietur 2015 (bilag 12a1 og 12 a2) 
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Der foreligger to forslag til studieture. Idet vi ikke har elever i Schweitz fravælges 

dette forslag i år. Enighed om, at det vil være et godt signal at overvære Skills. 

Der foreslås en 2-dages tur med overværelse af Skills som en del af programmet, 

der tilrettelægges således, at der også bliver et socialt element, hvor bestyrelsen 

har mulighed for uformelle drøftelser. Ledelsen kommer med et forslag til pro-

gram på kommende bestyrelsesmøde. 

Studieturen bliver den 4. og 5. februar 2016. 

b)Temadrøftelse på mødet d. 16. juni: Bestyrelsens arbejde med kvalitet 

efter EUD-reformen, herunder oplæg om hvordan skolen planlægger 

styrkelse af den pædagogiske kvalitet 

Uddannelsesledere og uddannelseschefer inviteres til at deltage i denne tema-

drøftelse. Mødet afvikles i Grenaa og starter kl. 16.00 og forlænges til kl. 19.00. 

Der sluttes af med fælles spisning. 

 

c) Brev fra departementschef Jesper Fisker (bilag 12c) 

Brevet blev kommenteret af formanden. 

Formanden orienterede om mødet i bestyrelsesforeningen. Den 30.4. er der mø-

de mellem direktørerne og formandskaberne i Region Midtjylland . 

Det blev drøftet om det kunne være formålstjeneligt at være medlem af både 

Danske SOSU-skoler og Danske Erhvervsskoler. 

Afsluttende punkter 

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

referatet er omfattet af tavshedspligt   

Positiv kritik af revisionens gennemgang af årsregnskab og protokol.  

14. Eventuelt 

Der er en kampagne for at få flere elever til Djursland.  http://sosu-

uddannelsen.dk/ 

 

 

 

 

 

Ref. 

Claus Engsted 

 

 

 

Hans Viggo Støving Inge Rasmussen Jørgen Andersen 

http://sosu-uddannelsen.dk/
http://sosu-uddannelsen.dk/
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Ellen Birthe Christensen Marianne Carøe Poul Bak Søe Jeppesen 

 

 

 

Helle Dahl Skøtt Hanne Nielsen Kirsten Korsgaard 

 

 

 

Steen Rasmussen Inger Larsen  Randi Korne Kistrup 

 

 


