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Referat af AMU-Vest bestyrelsesmøde d. 18. september 2020 

Deltagere, bestyrelse: 

Carsten Grumsen (Dansk Byggeri) 

Brian Lyst (LO) 

Verner Andersen (DI) 

Evy Tykgaard (DI)  

Henrik Hansen (DI) ?  

Kurt Jensen (Region Syddanmark) 

Jakob Lykke (3F Transport) 

Bjarne Kirkeby (3F Industri) 

Peter Nikolajsen (KKR) 

Susanne Johannsen (FOA)  

Anette Thygesen (Teknisk/Administrativ repræsentant)  

Deltagere, i øvrigt 

Torben Pedersen – Direktør 

Eva Lundgren – Vicedirektør 

Nikolai L. Fock – Direktionsassistent (referent) 

Afbud, bestyrelse: 

Hans Hansen 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 14. maj 2020 

3. Orienterings- og efterretningssager: 

             3.1: Aktivitet, økonomi og likviditet pr. 31.08.20 

3.2: Forventninger til 2020 

4. Beslutningssager: 

4.1: Godkendelse af budget 2021 

5. Eventuelt 

Ad 1 

Dagsorden blev godkendt 

Ad 2 

Referat fra bestyrelsesmødet d. 14. maj 2020 er godkendt med underskrift.  

Ad 3 

TP: Vi har haft en flot august, hvor vi har realiseret 98,4% af det oprindelige budget. Juni og juli var desuden 

bedre end samme måneder i 2019.  
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På landsplan ligger man på indeks 121 ift. Sidste år. Vi ligger omkring indeks 100, da vi er bagud på nogle 

enkelte parametre. Aktiviteten fra jobcentrerne har endnu ikke været stor i vores område, vi har dog en 

forventning om at dette kommer. Certifikat fornyelser har trukket op på andre skoler, dette har vi desværre 

heller ikke mærket meget til. Sidst men ikke mindst har vi ikke oplevet en stor aktivitet på transport, som 

man f.eks. har i Kolding.  

Vores forecast ser for nuværende positiv ud, men med lidt længere lys kan vi begynde at se en lille 

afmatning.  

Vi er bekymrede for at vi begynder at se aflysninger på grund af Covid-19, som der forekommer andre 

steder i landet. Dette er qua det stigende smittetal i Esbjerg.  

Pr. 31. august 2020 udviser regnskabet et underskud på tkr. 7.463. Corona kompensationen er ikke 

medregnet i dette tal. Det tilgodehavende ift. Coronakompensation udgør tkr. 4.967. tkr. 3.606 kan 

henføres til 2020 hvilket betyder at det reelle underskud pr. 31 august udgør tkr. 3.857. 

Likviditeten er på tkr. 10.338. af dette udgør 5 mill. Lån optaget i ministeriet i juni 2020 samt 5 mill. Fra lån 

optaget i ministeriet i 2018. 

Når vi vores oprindelige aktivitetsbudget for 2020, vil det beregnede underskud efter tilgodehavende 

(coronakompensation) udgøre knap tkr. 4.000. 

Ad 4 

PN – Jobcenteret er på niveau med sidste år men mand forventer en stigning i ledige, jf. corona. I det 

omfang man kan motivere den ledige og der er et match vil man gerne have dem i gang med AMU kurser. 

Der er blandt andet også en coronapulje der kan benyttes. Forventningen til brug af AMU er god, men der 

skal selvfølgelig være et match. 

BK -  Vi kridter også skoene, da vi har en forventning om flere ledige. Vi har dog ingen ledige i øjeblikket. Jeg 

synes vi er nød til at reducerer omkostningerne hvis vi ikke kan ramme den vækst, der forventes. 

KJ – Det er et flot budget – men tror i på at det kan lade sig gøre at stige med 8-9 %? 

CG – Vi er nød til at gå ud over for ansatte og offentlighed med et budget der viser vi tror på det. Det er 

gerne i dag vi skal finde den røde tråd ift. Hvordan vi skal arbejde hen mod det budget. 

TP - : Ja vi tror på det, men det er selvfølgelig med forudsætninger. Vi tager afsæt i rapporter der viser at 

der vil være en drastisk vækst i forbindelse med F.eks. genopbygningen af Thyra. Vi tror på at vi kan 

håndterer væksten med det mandskab vi har. 

BL - Vi diskuterer det jo som hvert år, men vi bliver nød til at kigge på de ting vi tror på.  

ET - Dejligt der er positive ting. Men hvad med ex. De 3 kraner der ikke er godkendt og gav ekstra 

omkostninger. Vi burde være bedre med i vores udstyrs livscyklus. 

TP - Med udstyr for omkring 100 mill. men kun mulighed for at geninvesterer 3 mill. Om året så kan vi ikke 

undgå nedslidning. Vi har desuden ikke muligheden for at købe nye køretøjer når disse skal udskiftes, men 

køber brugt. Det gør det også svært at forudsige en livscyklus. 

Kranerne bliver inspiceret hhv. hvert år og hvert 10 år, alt efter typen. De blev godkendt sidste år uden 

anmærkninger – i år blev traverskranen kasseret. 

EL - et af de anlæg der skal masseres er vores overflade anlæg. Anlægget blev vurderet da vi startede blade 

repair op. 

AT - Jobcentrerne har bestilt 3-4 ugers screeningsforløb som gerne skulle give afkast ift. AMU-kurser. 

Budgettet er godkendt. 
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Ad 5 

Det er med enighed, blevet besluttet at Vicedirektør Eva Lundgren fremadrettet deltager på 

bestyrelsesmøder. 

 

ET – Det skal føres til referat at forretningsudvalget har forsømt at orienterer bestyrelsen om hvad de har 

arbejdet med. Der skal være en mundtlig orientering på bestyrelsesmøder og referater og andet materiale 

skal lægges ud i bestyrelsesmappen.  

Forretningsudvalget skal evalueres efter et år, det er på næste bestyrelsesmøde.  

Fremadrettet er der materiale omkring projekter samt forretningsudvalgets arbejde, i 
bestyrelsesmappen.  
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Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 18. september 2020  
 

______________________________  

Carsten Grumsen 

______________________________  

Brian Havdal Lyst 

______________________________  

Verner Andersen 

______________________________  

Henrik Hansen 

______________________________  

Evy Tykgaard 

______________________________  

Jakob Lykke 

______________________________  

Bjarne Kirkeby 

______________________________  

Susanne Johansen 

______________________________  

Peter Nikolajsen 

______________________________  

Kurt Jensen 

______________________________  

Hans Hansen 

______________________________  

Anette Thygesen 


