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Bestyrelsesmøde, tirsdag den 14. september kl. 08.00 

Lokale P3 – AMU-Vest 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 4. juni 2021 
Godkendt 
 
3. Orienterings- og efterretningssager 

 
3.1: Budgetopfølgning og forventning til resultat for 2021 
Torben orientere om budget og forventninger til resultatet for 2021. 
Før Corona kompensation udgør resultatet efter august måned et underskud på tkr. 
10.547. Det forventede resultat efter kompensation er tkr. 4459,-. 
Til sammenligning var resultatet efter august i 2020, før Coronakomp. Tkr. 7.463,-. 
TP: Det er svært at spå om et resultat for året. Blandt andet pga. Corona, 
restriktioner, høj beskæftigelse osv.  
 

 
3.2: Orientering om Dialog med STUK / UVM 
TP og CG orienterer:  
Vi har haft en fornuftig dialog med STUK / UVM, omkring udfordringerne med vores 
likviditetsreserver. Vi har snakket med STUK om både yderligere lån men også en 
mere langsigtet genopretningsplan. De økonomiske betingelser langsigtet er dog en 
ministeriel beslutning og ikke en STUK hverken kan eller vil gå ind i. STUK forstår til 
dels udfordringerne vi står med og er meget lydhør overfor at hjælpe i det omfang 
de kan. F.eks. ifm. yderligere likviditetslån.  



 
Med afsæt i dialogen, vil vi sende et brev til ministeren hvor vi klarlægger vores 
udfordringer og kommer med løsningsforslag. Jf. mødebilaget.  
 
Der var dialog om-, og forslag til indholdet i brevet til ministeren, på mødet. Input 
bliver taget med af forretningsudvalget, når de udfærdiger brevet til ministeren.  

 
3.3: Classic/Specialarbejder strategi – hvor er vi nu? 
TP orienterer. 
AMU Classic, og AMU-Vest værdierne kører vi videre med. Vi er en voksenskole, der 
bygger på voksenpædagogik. På AMU-Vest møder du et menneske der kan lære dig 
noget vha. praksis. Fagligt kompetente mennesker med solid ballast. 
 
Der er lidt diskussion om, hvorvidt EUD og voksenskole hænger sammen. Men noget 
EUD er noget af det, vi tjener penge på i øjeblikket. 
 
Vi har planlagt fokusgruppemøder med ca. 10 inviterede virksomheder for at få 
deres syn på hvad de tænker om specialarbejdertanken. For at få holdningerne fra 
”hestens egen mund”. Vi har ligeledes hold fokusgruppemøde med ca. 12 ansatte. 
Her var holdningerne til ”specialarbejderen” meget splittede. Vi arbejder videre og 
kigger også på andre muligheder ift. vores fremadrettede image.  
 
 
4. Beslutningssager: 
4.1: Status på aktivitet, økonomi og likviditet efter juli 2021  
AMU-Vest driftes pt. som normalt, med rettidig omhu og nødvendig 
sparsommelighed. Men der er også nødvendige investeringer og driften skal fungere. 
Vi har svært ved at finde flere steder vi kan spare.  
 
Bestyrelsen er enige i denne fremgangsmåde, både da man skal sikre en fornuftig 
drift men også fordi det er på den måde man kan belyse de trange vilkår AMU-Vest 
har. Skolen har både nedslidt bygningsmasse og materiel, der skal vedligeholdes.  

 
 
4.2:Budget 2022 
Der arbejdes pt. ud fra et aktivitetsbudget på 275 årselever (11.000 elevuger).  
Det er ambitiøst, men vi har også brug for optimisme omkring fremtiden og et mål at 
jagte. Såfremt der regnes ud fra uændrede taxametre, vil resultat for 2022 være et 
underskud på tkr. 1.109. 
Hvis nuværende finanslov vedtages uændret, så vil resultat blive forringet med tkr. 
2.200. Ingen forventer dog at dette sker. 

 
4.3: Finansiel Strategi 
Bestyrelsen er lovgivningsmæssigt forpligtet til at udarbejde en finansiel strategi for 
skolen – herunder også et budget estimat for 5 år. 
I AMU verdenen er det endog meget svært at spå om fremtiden, så det 5 årige 
budget tager afsæt i et niveau på 275 årselever for alle årene. 



 
Det årlige driftsresultat vil svinge i lejet +/- en mill. – men likviditeten i 2026 vil ende 
negativ med kr. 12,6 mio. 

 
4.4: Evaluering af forretningsudvalget 
Forretningsudvalget evalueres. Generelt er det positiv stemning om 
forretningsudvalget og der er enighed om at dette skal fortsætte. Ikke alle 
beslutninger behøver for hele bestyrelsen, samtidig giver det en fleksibilitet i skolens 
handlemuligheder, rent politisk.  
Vi følger op på bestyrelsesmødet d. 24. november 

 
4.5: Vedtægter 
Forretningsudvalget har overvejet, om bestyrelsen ved udpegningen primo 2022, bør 
gå ned med én på hver side i partsudpegningen, således at der bliver mulighed for at 
selvsupplere. Formanden motiverer forslaget. 
Vi følger op, på bestyrelsesmødet d. 24. november. 

 
5. Eventuelt 
 

 


