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Dagsorden Referat 

1. Godkendelse af dagsor-
den 

Christoffer Seabourne har stemmeretten f. kursistrådet. 
Dagsordenen er godkendt. 

2. Underskrivelse af refe-
rat fra bestyrelsesmø-
det den 3. juni 2021 

Referatet blev underskrevet af de tilstedeværende, deltagende bestyrelses-
medlemmer. 

3. Økonomi til godken-
delse og orientering 

 Revideret budget 

 Tal på tværs 
 
 

Dorthe Lundqvist opstillede mødets to hovedemner – det reviderede budget 
2021 til godkendelse og tal på tværs (dagens tema). 
Viggo Bundgaard redegjorde for det reviderede budget 2021. Udfordringen er 
et aktivitetsfald for hhv. avu og hf, som i øvrigt er landsdækkende. Den høje 
beskæftigelse i samfundet anføres som én af hovedårsagerne til den faldende 
søgning – samt FGU-reformen og den manglende overgang fra AGU til hf. 
Steffen Lund anførte også udspaltningen til FGU som en årsag, idet alle 
VUC’er derved mistede en stor del af sin interne fødekæde fra avu til hf. Ge-
nerelt forventede man et aktivitetsfald efter to år på 25-30 %, og det ser ud 
til at passe. 
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Viggo Bundgaard orienterede om, at vi har fået bevilliget midler til Greveaf-
delingen på 225.000 kr. (midler til lukningstruede afdelinger). Det hører også 
med, at vi grundet flere hf2-klasser har måttet leje os ind i Algade igen – dog 
kun i én etage. Sammen med lejen i Køge øger det vores samlede huslejeud-
gifter. 
Dorthe Lundqvist bemærkede, at vi ser frem mod en fortsat nedgang, som vil 
kræve tilpasninger i forhold til omkostninger til løn og drift. 
Bestyrelsen godkendte det reviderede budget. 
 
Dorthe Lundqvist indledte temaet Tal på tværs med gennemgang af den in-
terne benchmark og udvikling, herunder redegjorde for aktivitetstallene for 
afdelingerne gennem de seneste 12 år (2010-2021). Der har været en samlet 
nedgang fra 2018 til 2021, bl.a. pga. udspaltningen til FGU. Aktivitetsfordelin-
gen mellem afdelingerne har også forandret sig – fra tidligere 75 % i Roskilde, 
15 % i Køge og 10 % i Greve til nu 81 % i Roskilde, 12 % i Køge og 7 % i Greve. 
Hfe-aktiviteten toppede i 2015, avu i 2018. Hf2’s aktivitet har været mere sta-
bil gennem årene. 
En delkonklusion er, at Greve er en kendt økonomisk udfordring, mens Køge 
er en ny udfordring. 
Dorthe Lundqvist uddybede om Køge: I 2015 blev der truffet en strategisk be-
slutning om at flytte i Campus Køge. Hf og VUC Roskilde var i 2016-2017 dia-
log med EASJ om at bygge sammen i Campus, grundstykker blev reserveret, 
men udflytningen blev parkeret i 2017 pga. usikkerhed om FGU.  
Siden 2015 har hfe-udviklingen i Køge været bekymrende – og den matcher 
ikke befolkningsgrundlaget sammenlignet med fx Roskilde. Derfor er det tan-
ken at iværksætte en analyse af, hvor de potentielle hf-kursister i Køge bliver 
af/går hen. 
Bjarne Andersen supplerede: Vi vil gerne være med i analysearbejdet. Fx er 
det værd at undersøge, om Køgekursister søger Roskilde med det større fag-
udbud. 
Ulla Skaarup nævnte, at også Zealand savner Køgeelever – flere kommer 
udenbys fra, mens andre tager til København. 
Dorthe Lundqvist refererede Melanie Vergmann for at have bekræftet, at 
Roskilde trækker flere kursister. 
Steffen Lund konkluderede, at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning, 
idet ledelsen arbejder videre med at finde forklarende data. 
Keith Grundy spurgte om, hvad forventningerne til beslutningen om at flytte 
til Campus Køge var? Dorthe Lundqvist svarede, at forventningen var øget 
samarbejde med andre i campus og bl.a. derigennem at fastholde aktiviteten 
til trods for en negativ demografisk udvikling ift. 15-19-årige i Køge og Region 
Sjælland i det hele taget. 
 
Viggo Bundgaard gennemgik ’Tal på tværs’ med udgangspunkt i en række 
sammenstillinger af VUC-institutionernes nøgletal). Hf og VUC Roskildes 
egenkapital ligger pænt i midten af feltet, idet vi nu er det 9. største VUC af 
30 VUC’er. Ift. lønomkostninger i procent af omsætningen er vi i 2020 landet 
på 70,5 %, hvilket udgør et godt økonomisk værn. 
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Bestyrelsen kvitterede for interessante tal og præsentationer, og Steffen 
Lund konkluderede, at en række nøgletal er blevet gennemgået og drøftet, og 
at de tages til efterretning. 

4. Strategi for finansiel ri-
sikostyring 

 
 

Viggo Bundgaard redegjorde for strategien, der er udformet ud fra styrelsens 
paradigme, på baggrund af bilag 4.1 – om budgetsikkerhed/rentesikkerhed, 
gældsniveau, likviditetsgrad og afdragsfrihed. 
Bestyrelsen delgodkendte strategien for finansiel risikostyring den 3. juni – 
med aftale om endelig godkendelse ved mødet den 22. september, når alle 
tal var på plads. 
Bestyrelsen godkendte den endelige strategi for finansiel risikostyring. 

5. Strategiske indsatser – 
til orientering og god-
kendelse  

 

Dorthe Lundqvist orienterede om, at evalueringen af de strategiske indsatser 
2020-21 viser, at en række af indsatserne samlet set er delvist opnået, om 
end mange delindsatser er fuldt opnået. Coronanedlukningen og de mange 
hjemsendelser har været den store udfordring i indsatserne, lige som ministe-
rens beslutning om fusionsstop bremsede ønsket om fusion. 
Ulla Skaarup spurgte – til indsatsområdet om partnerskaber mv. – om af-
hængigheden af andre ifm. partnerskaber i denne sammenhæng har været 
hæmmende? Dorthe Lundqvist svarede afkræftende. 
Keith Grundy spurgte, om evalueringen ikke også bør rette sig mod de over-
ordnede mål frem for ’kun’ succeskriterierne? Det var bestyrelsen enig i. 
Strategiske indsatser 2021-22 – pixi-udgaven: Dorthe Lundqvist redegjorde 
for de nye tiltag – digitaliseringen, internationalisering, globalisering og ver-
densmål, professionel kapital, Campus Køge og BUC Business Partner. Andre 
indsatser er gået ud – overgået til drift. 
Bestyrelsen godkendte de strategiske indsatser for 2021-2022 og det blev af-
talt, at pixi-udgaven af de strategiske indsatser genbesøges på næste besty-
relsesmøde. 

6. Valg til bestyrelsen 

 Bestyrelsesrepræ-
sentation 

 Næste funktions-
periode 

 Forslag til repræ-
sentanter 

 Procedure 
 

Steffen Lund henviste til sagsfremstillingen og vedtægterne, og gennemgik 
analysen af, hvilken bestyrelsessammensætning, der er den optimale i forbin-
delse med valg og udpegning til næste funktionsperiode. Steffen Lund 
nævnte de kandidater, han så som gode muligheder, herunder en politisk ud-
peget fra Køge for at styrke den strategiske indsats i Køge. 
Den øvrige bestyrelse tilsluttede sig.  
Den videre proces overgives til Dorthe Lundqvist med sigte på en konstitue-
ring af den ny bestyrelsessammensætning umiddelbart efter 1. maj 2022. 
Medarbejder- og kursistrepræsentanter vælges via en anden kadence. 

7. Meddelelser 

 Ny model for elev-
fordeling og taxa-
meter 

 Investeringsram-
mer 

Dorthe Lundqvist nævnte, at vi fortsat venter på den endelige model for elev-
fordeling og taxameter. 
Der var ingen bemærkninger til investeringsrammerne. 
 

8.  Eventuelt Ingen bemærkninger. 

9.  Møderække Næste møde: 9. december 2021 klokken 17-19. 
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