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Referat bestyrelsesmøde FGU Kolding & Vejen, den 5. oktober 2021 

Referat FGU-bestyrelsesmøde 5. oktober 2021 
HF/05102021 

 

Mødedato   Mødested 

5. oktober 2021  Esbjergvej 138, 6000 Kolding 

Mødetidspunkt   Møde nr. 

Kl. 08:30 – 10:00  8 

________________________________________________________________________________________ 

Deltagere 

Michael Krogh, Morten Kaj Hansen, Jens Toft, Tobias Jørgensen, Brian Vittrup, Anders Gold, Peter Thuesen 

Andersen, Peter Fallesen 

Afbud 

Claus Kulmbach 

________________________________________________________________________________________ 

 

1. Godkendelse af referat 
Referatet er godkendt og underskrevet ved seneste møde, de sidste underskrifter indhentes. 

 
2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen er godkendt. Ekstra punkt; budgetopfølgning tilføjes (punkt 11). 
 

3. Nyt fra formanden 
Michael Krogh informerer om Claus Kulmbachs afbud. 
Skrivelse fra opsagt medarbejder drøftes kort; giver ikke anledning til yderligere spørgsmål fra bestyrelsen. Der 
er opbakning til at ledelsen håndterer dette. 
Nye rammer for direktørløn; forretningsudvalget får mandat til at lave aftale med Brian Vittrup inden for denne. 
 

4. Nyt fra direktøren 
Brian Vittrup fremlægger udslusningsstatistik, der ligger over landsgennemsnittet. Meget tilfredsstillende. 
Ny skoleleder i Vejen er startet den 1. oktober. Niels Fredriksmose kommer fra skolederstilling i anden FGU. 
Elevnedgang på 25% i Vejen har betydet at 3 medarbejdere er opsagt. 
FGU-direktører har været til møde med ordførere fra alle partier (bortset fra Konservative), der anerkender at 
FGU er underfinansieret 
Ordblinde-arrangement på Hansenberg onsdag den 6. oktober. 
Vi er til stede ved uddannelses-dating på Hansenberg torsdag den 7. oktober.  
 

5. Nyt fra Medarbejder repræsentanten 
Jens og Anders er genvalgt som medarbejderrepræsentanter. Afskedigelser i Vejen har fyldt en del. I Kolding 
har der været usikkerhed om der også kommer afskedigelser der. Man fornemmer at roen er på vej tilbage, 
Samarbejdet mellem medarbejderrepræsentanter og ledelse fungerer fint. 
 

6. Registrering af reel ejer 
Brian Vittrup informerer om at bestyrelsen er registreret som reel ejer på virk.dk. 
Tilføjes årshjulet i maj/juni. 
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7. Strategi for finansiel risikostyring – se bilag 
Dokument er udfærdiget sammen med revisor. 
Michael Krogh vil gerne have bestyrelsens ansvar med på årshjulet i foråret. 
 

8. Forretningsorden – se bilag 
Michael Krogh informerer om Forretningsorden.  
Vederlag drøftes. 
Fremtidige møder bør afholdes skiftevis i Kolding og Vejen. 
 

9. Regnskabsinstruks 
Regnskabsinstruks eksisterer, og er hermed godkendt. 
Regnskabsinstruks / årshjul skal på dagsordenen en gang årligt. 
 

10. Èn skole i Kolding 
Bestyrelsen drøfter ubekendte faktorer omkring evt. ny lokation i Kolding.  
Slå koldt vand i blodet lidt endnu; tiden arbejder for os.  
Medarbejderrepræsentant i Kolding udtrykker bekymring for at der ikke er sket noget endnu; da medarbejderne 
ønsker samling af skolerne i Kolding. 
Brian Vittrup laver kapacitetsanalyse med medarbejderinddragelse og fremlægger ved næste bestyrelsesmøde. 
Dialog med Kolding Kommunen kan startes. 

 
11. Budgetopfølgning 

Brian Vittrup gennemgår budgetopfølgning pr. 30. september. 
 

12. Lokal løn 
Brian Vittrup foreslår at der afsættes 0,5% til lokal løn. Beløb fra 2021 indeksfremskrives til 2022. 
 

13. Evt. 
Nuværende bestyrelse stopper pr. 30. april 2022. 
 

 
 
Godkendelse af referat 
 

_______________________   _______________________ 

Michael Krogh    Peter T. Andersen  

 

 

_______________________   _______________________ 

Claus Kulmbach    Peter Fallesen 

 

 

_______________________   _______________________ 

Tobias Jørgensen    Anders Gold 

 

 

_______________________   ______________________ 

Morten Kaj Hansen    Jens Toft 


