
 

 

 

Den 12. april 2011, SVR-ADJ 

 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE MANDAG DEN 21. MARTS 2011 

 

Til stede: Carl Holst, Bent Øxenberg Hansen, Jakob Lose, Anne Jørgensen, Anke Spoorendonk, Peter 

Rathje, Dan Madsen, Bjarne Graabech Sørensen, Tove Larsen, Poul Flack-Jensen, Annika F. Pedersen, 

Lars Lykkedegn, Anders Henning Simonsen, Nicolai Madsen. 

 

I øvrigt deltog: Søren Vang Rasmussen, Alexander von Oettingen – og endvidere statsaut. revisor 

John Lesbo, statsaut. revisor Helle Lorenzen, Karin Nielsen, Henrik Kristensen og Anna Jessen i pkt. 4. 

 

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden 

 

Carl Holst bød velkommen og foreslog, at bestyrelsen begyndte med et lukket punkt, ad. 1A, jf. 

udsendt materiale. 

 

Ad 1A 

 

Ad. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 30. november 2010 og referat af 

ekstraordinært bestyrelsesmøde den 11. januar 2011, bilag 

 

Referatet af bestyrelsesmødet den 30. november 2010 gav anledning til følgende bemærkninger: 

 

Annika F. Pedersen spurgte til bemærkningerne om bestyrelseshonorar til studerende. På baggrund af 

tidligere praksis var hun forundret over oplysningen om mangel på hjemmel. Carl Holst bad Søren 

Vang Rasmussen om at undersøge sagen og evt. drøfte den med Annika. 

 

Lars Lykkedegn spurgte til bemærkningerne i referatet om budget. Han fandt ikke, at budgettet var 

godkendt. 

 

Carl Holst svarede, at budgettet var godkendt forstået på den måde, at budgettet var princip-

godkendt, men at bestyrelsen samtidig fandt, at gennemsigtigheden burde forbedres, og at der derfor 

bør præsenteres et nyt budgetgrundlag.  

 

Referatet fra mødet den 11. januar 2011 blev udleveret. Efter en gennemlæsning blev referatet 

godkendt og underskrevet. 

 

Ad. 3. Meddelelser, bilag 

 

Punktet blev udsat. 

 

Ad. 4. Godkendelse af regnskab og årsberetning 2010, bilag 

 

Carl Holst bød velkommen til statsaut. revisor John Lesbo og statsaut. revisor Helle Lorenzen fra 

KPMG, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, samt Karin Nielsen og Henrik Kristensen, som deltog 

i det aktuelle dagsordenspunkt. Herefter gav formanden ordet til rektor. 

 

Søren Vang Rasmussen fremhævede følgende fra ledelsesberetningen og årsrapporten i øvrigt: 

 

Regnskabsresultatet viser et overskud på 3,1 mio. kr. og 9,5 mio. kr. før ekstraordinære indtægter og 

udgifter. Søren Vang Rasmussen gennemgik de ekstraordinære poster.   

 

2010 har en samlet aktivitetsfremgang på ca. 4 %, og der er en fremgang i kvote 2 ansøgertallene pr. 

15. marts 2011 på ca. 25 % sammenlignet med 2010.  

 

Regnskabsresultatet er tilfredsstillende, og den besluttede vækststrategi er indtil videre fulgt. Det er 

målet at følge denne strategi indtil foråret 2012 og så vurdere situationen med udgangspunkt i, at 

globaliseringsaftalen udløber ved udgangen af 2012. Særlig væksten i efter- og videreuddannelses-
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aktiviteter blev fremhævet. Det er et sårbart område, og derfor er den konstaterede vækst 

tilfredsstillende.  

 

Søren Vang Rasmussen bemærkede afslutningsvis, at ledelsen var helt opmærksom på problemer 

med økonomistyring og økonomirapportering. 

 

Formanden gav herefter ordet til statsaut. revisor John Lesbo, som indledningsvis orienterede om en 

”blank påtegning” i revisionsprotokollatet og dernæst fremhævede følgende, som har påvirket 

regnskabet særligt: Der er modtaget delvis dækning af fusionsomkostninger i 2010 og 

etableringstilskud til dækning af særlige udgifter til en ny uddannelse i Haderslev. Endvidere er 

udgiften på grund af ”dispositionsbegrænsningen” medtaget i regnskabet for 2010. 

 

Peter Rathje fandt afvigelserne i forhold til budgettet store, og spurgte om dette skyldtes, at der i 

realiteten ikke forelå et budget. Dette bekræftede revisor samt bemærkede, at der i budgettet ikke 

var medtaget globaliseringsmidler i fuldt omfang. 

 

Peter Rathje henviste til de kritiske bemærkninger om økonomistyring og fandt, at dette krævede 

handling af ledelsen. 

 

Revisor uddybede bemærkningerne om manglende enstrenget ledelse, hvilket har været særdeles 

synligt på grund af, at UC Syd har haft en central model og UC Vest en decentral model. En større 

klarhed vil sikkert gavne økonomien. 

 

Bjarne Graabech Sørensen udtrykte enighed med tilføjelsen, at ”målet er bedre økonomianvendelse 

og ikke, at vi skal generere overskud”. 

 

Peter Rathje spurgte, om revisor havde gennemgået budgetgrundlaget for 2011, hvilket revisor 

meddelte, ikke var gjort.  

 

Carl Holst fandt, at det var vigtigt at kommunikere, at det faktisk er gået meget godt og så tage fat på 

de udestående problemer. 

 

John Lesbo pointerede, at dialogen med ledelsen om økonomifunktionen har været robust, positiv og 

fremadrettet. 

 

På spørgsmål fra Lars Lykkedegn om UC Syd ikke også – som UC Vest - har igangværende Ph.D-

forløb, som belaster økonomien, når globaliseringsmidlerne udløber, svarede Søren Vang Rasmussen, 

at disse udløber før ultimo 2012. 

 

Dan Madsen fandt, at forløb, som er i gang, bør fortsætte, hvilket Søren Vang Rasmussen bekræftede, 

men med en anden finansiering, hvis globaliseringsmidlerne ikke erstattes af noget tilsvarende.  

 

Lars Lykkedegn henviste til en indgået lokalaftale og spurgte, om der var midler til opfyldelse af 

denne. Lars Lykkedegn henviste endvidere til revisionsprotokollatet og spurgte, om globaliserings-

midlerne var brugt til alle uddannelser. 

 

Helle Lorenzen og Karin Nielsen svarede hertil, at ”øremærkede midler” indgår i afdelingsbudgetter, 

men derudover kan man ikke følge de enkelte tilskud. Det afgørende for uddannelserne er, at 

anvendelsen kommer til udtryk ved ”mest mulig uddannelse for pengene”. Søren Vang Rasmussen 

supplerede, at afrapporteringen kommer til udtryk ved den løbende afrapportering af opfyldelsen af 

mål i forhold til udviklingskontrakten jvf. pkt. 8 på dagsordenen. 

 

Bjarne Graabech Sørensen slog fast, at institutionen selv bestemmer, hvordan pengene anvendes. Der 

er ikke afrapporteringspligt pr. uddannelse. 
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Anders H. Simonsen spurgte, hvad låneoptagelse 28 mio. kr. var brugt til, hvortil Karin Nielsen 

svarede, at beløbet først og fremmest vedrørte køb af Sygeplejeskolen i Sønderborg og udvidelse af 

A-gangen på Campus Esbjerg. 

 

Anke Spoorendonk spurgte til afsnittet om CFU. Søren Vang Rasmussen uddybede beretningen ved at 

tilføje, at udover besparelser på budgettet kan der eventuelt forekomme centrale beslutninger om 

strukturen fremover, og det kan medføre omlægning, så både Aabenraa og Esbjerg kommer i fare.  

 

Carl Holst spurgte til dialogen om det fremadrettede, og om det er på plads, hvortil John Lesbo 

svarede, at protokollens henvisning til tidligere protokollater stadig er gældende og indgår som en del 

af det fremadrettede arbejde. 

 

Dan Madsen spurgte, om der - som aftalt på bestyrelsesmødet den 30. november 2010 - kan 

fremlægges økonomiopfølgning på 1. kvartal på junimødet, hvilket blev bekræftet. 

 

Carl Holst opfordrede til opmærksomhed - ikke panik. 

 

Søren Vang Rasmussen uddelte handlingsplan, som er udarbejdet i samarbejde med KPMG, ved-

lægges som bilag. 

 

Lars Lykkedegn havde fundet afvigelser på 1,6 mio. kr. i internt regnskab i forhold til årsrapporten og 

ønskede en forklaring herpå. Helle Lorenzen og Karin Nielsen supplerede hinanden og svarede, at 

tallene er de samme, men at de rapporteres på forskellig vis – og John Lesbo supplerede yderligere, 

at de to regnskaber skal ses i sammenhæng, hvilket er nævnt i revisionsprotokollatet. Formanden 

tilbød, at Lars Lykkedegn kunne få uddybende forklaringer af revisor og økonomiafdeling.  

 

Bestyrelsen fandt resultatet tilfredsstillende og godkendte årsregnskab 2010, som sammen med 

revisionsprotokollat og tiltrædelsesprotokollat blev underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer, 

hvorefter det indsendes til Undervisningsministeriet sammen med bestyrelsens godkendelse.  

 

Ad. 5. Det videre arbejde med vision, mission og strategi, bilag 

 

Punktet blev udsat. 

 

Ad. 6. Økonomi 2011, bilag 

 

Punktet blev udsat. 

 

Ad. 7. Drøftelse af organisation, herunder regnskabsfunktion, intern kontrol samt it og 

budgettering – særskilt årsberetning vedr. aktiviteter mv. 

 

Punktet blev udsat. 

 

Ad. 8. Status vedr. udviklingskontrakt 2010-2012. Opfyldelse af mål i 2010, bilag 

 

Punktet blev udsat. 

 

Ad. 9. Galleri H, bilag 

 

Punktet blev udsat. 

 

Ad. 10. Eventuelt 

 

Annika F. Pedersen orienterede om valgprocessen i forbindelse med de studerendes bestyrelsesposter.  

 

Efterfølgende er nyt bestyrelsesmøde aftalt til tirsdag den 12. april 2011 kl. 16:30-19:30 på 

Campus Kolding for færdigbehandling af de udsatte dagsordenspunkter. 
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Godkendt 

 

 

 

 

____________________________  ________________________________ 

  Carl Holst, bestyrelsesformand         Søren Vang Rasmussen, rektor 
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Bilag, udleveret 

 

HANDLINGSPLAN FOR 2011 VEDR. ØKONOMI OG ØKONOMISTYRING 

 

Der vil snarest muligt blive iværksat nye procedurer, således at der hver måned kan gennemføres 

økonomirapportering med afvigelser i forhold til budgettet - både hvad angår indtægter og udgifter. 

Dette skal gælde for alle grunduddannelser.   

 

Samtidig iværksættes intern controlling for hele institutionen, UC Syddanmark. 

 

Vedr. tilskud vil der fremover være øget fokus vedr. aktivitetsindberetninger. Der er allerede nedsat 

en arbejdsgruppe, som skal formulere klare retningslinjer. 

 

Der vil derudover blive foretaget en gennemgang af timeregistreringer (internt indlån/udlån af 

medarbejdere) samt opgørelse af overtid, merarbejde og resttimer, da netop dette indsatsområde 

påvirker UC Syddanmarks regnskabsresultat væsentligt - og kan være en årsag til løbende 

budgetafvigelser. Der er endnu ikke udviklet tidsregistreringssystemer indenfor UC-sektoren, men der 

er taget initiativ dertil. Der afholdes et indledende møde medio april måned for alle professions-

højskoler. Det er imidlertid tvivlsomt, om der kan ibrugtages et fælles og ensartet tidsregistrerings-

system allerede i 2011, hvorfor det er vigtigt, at UC Syddanmark får styr på egne registreringer mv. i 

den mellemliggende periode. Dette er en væsentlig forudsætning for at kunne nedbringe budget og 

regnskab til passende enheder. 

 

Med den nuværende udvikling af økonomisystemer mv. kan økonomifunktionen have medarbejdere 

både i Esbjerg og Haderslev, men der er behov for en entydig placering af ledelsesansvar. 

 

Under udarbejdelsen af årsrapport er det drøftet med KPMG, at KPMG bistår med udarbejdelse af 

konkrete retningslinjer.  

 

21. marts 2011   /   Søren Vang Rasmussen 

 

 


