BESTYRELSESMØDE I BESTYRELSEN FOR FGU VENDSYSSEL

Referat fra møde i bestyrelsen for FGU Vendsyssel
Mødedato:
Mødet påbegyndt:
Mødet afsluttet:
Mødested:
Fraværende:

9. november 2021
kl.9.00
kl. 12.00
Jørgen H. Jensens Vej 3, 9800 Hjørring.
Sabina Moltsen, Anders Brandt Sørensen, Jens Morten Hansen, Jørgen
Andersen, John Karlsson, Ole Andersen og Malou Thomsen

Eskild Sloth Andersen byder velkommen og må konstaterer, at bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig.
Ligeledes beklages de manglende afbud.
Fremover tilgår afbud til Karen M. Schytter på kms@fguvendsyssel.dk eller på tlf. 25401503, som efterfølgende orienterer formanden.
1) Godkendelse af mødedagsorden.
Formandskabet indstiller, at:
• Bestyrelsen godkender dagsordenen
Beslutning:
Godkendt.
2) Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde den 13.september 2021
Referatet er udsendt den 23. september 2021
Formandskabet indstiller, at:
• Bestyrelsen godkender referatet
Beslutning:
Referatet godkendes via First Agenda
3) Orientering og drøftelser om økonomi
Resume: Anders Sigh deltager i dette pkt.
a) Oplæg til finansiel strategi (bilag vedhæftet)
Anders Sigh gennemgik udkastet til Strategi for Finansiel Risikostyring for FGU Vendsyssel, hvor chefrevisor Jacob Rask fra BDO, har været med inde over, som sparringspartner.
Den finansielle strategi skal give en baggrund for at styre og overvåge intuitionens finansielle risiko bl.a. i forbindelse med optagelse af lån. Den træder i kraft, når bestyrelsen for
FGU Vendsyssel har underskrevet den.
b) Gennemgang af resultatopgørelse for 3. kvartal 2021 (bilag vedhæftet)
Anders Sigh gennemgik det opnåede resultat for 3. kvartal 2021, som viser et underskud
på kr. 2.647.584,00.
Underskuddet svarer til de øgede omkostninger i forbindelse med vandskaden, samt de
fratrædelsesaftaler der er blevet indgået og udløbet i 2021.
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c) Budget 2022 (bilag vedhæftet)
Det udsendte budget for2022 blev gennemgået og kommenteret. Resultatet for 2022 viser et negativt resultat på kr. 199.698.
I december 2021 modtager FGU tilpasningsmidler på ca. 2.000.000 kr., som bliver overført til budget 2022.
d) Underskrifter til Sparekassen Vendsyssel
Kundeerklæringen blev underskrevet af de tilstedeværende. De resterende indhentes snarest.
Formandskabet indstiller, at:
• Bestyrelsen tager oplæg og gennemgang til efterretning.
Drøftelser: Da bestyrelsen ikke var beslutningsdygtige, blev det aftalt, at a) Oplæg til finansiel
strategi, samt c) budget for 2022 bliver lagt til godkendelse i First Agenda.
Beslutning:
På det kommende bestyrelsesmøde i december 2021, vil den finansielle strategi bliver underskrevet af bestyrelsesmedlemmerne.
4) Orientering om elevtal
Resume: Anders Sigh gennemgik de fremsendte bilag. En opgørelse af elevtal fordelt på de enkelte spor og afdelinger.
Der mangler 65 elever i perioden fra 1. september 2020 til 25. oktober 2021, men som grafen viser, er kurven dog opadgående.
Karen M. Schytter tilføjer, at vi skal huske at fortælle den positive historie om, hvor gode vi er til
at få de unge videre. På nuværende tidspunkt kommer ca. 55-60 % af vores elever videre til uddannelse eller job. Vi glæder os til at kunne fremvise mere sikre data på udslusningstallene.
Formandskabet indstiller, at:
• Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning:
Orienteringen er taget til efterretning
5) Orientering om bygningssituationen
Resume: Der laves en orientering om bygningssituationen i Hjørring og Brønderslev.
a) Status på ombygning i Hjørring
Ombygningen i Hjørring af den eksisterende bygning er i gang. Forventes færdig i uge 11
2022. Herefter vil flytningen fra Dronningensgade til Jørgen H. Jensens Vej 3 gå i gang.
Karen M. Schytter gennemgik tegningerne til maskinhallen på Jørgen H. Jensens Vej 3,
som kommer i udbud snarest.
I Frederikshavn arbejdes der på en ny 5 årig lejekontrakt, samt der er gang i nogle forhandlinger om at ændre lokalerne på Grundtvigsvejs 5.
b) Status på køb af ejendommen på Saltumvej 22 og herunder finansiering og fremtidig anvendelse af ledig bygningskapacitet.
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Ejendommen beliggende Saltumvej 22 er sat til salg for 18. millioner kr. Hvis den skal købes til denne pris, er det betinget af, at der kommer lejemål ind.
I Dronninglund fjernes der 4 pavilloner.
Dronninglund afdelingen fungerer pt. Fint med de 2 lokaliteter.
Formandskabet indstiller, at:
• Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning:
Karen M. Schytter skal kontakte sælgeren af Saltumvej 22, hvor hun skal tilkendegive, at vi stadig
er interesseret. Hun skal berette om at de udfordringer ,vi pt. har i forbindelse med finansieringen
af købet eftersom belåningen i Hjørring afdelingen endnu ikke er afsluttet.
6) Orientering om status på personaletilpasningen
Resume: Der er sket en regulering på personalesituationen. Direktøren orienterer herom.
Der er lavet opsigelser til 4 personer, som stopper deres ansættelse 31.1.2022.
De 5, som er ansat i midlertidige stillinger, bliver ikke forlænget og stopper 31.12.2021.
Der vil blive lavet omrokeringer for det kommende skoleår.
Lykke Reffeldt: tilføjer at det har været en god proces – og at der er ro i personalegruppen igen.
Formandskabet indstiller, at:
• Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning:
Orienteringen taget til efterretning
7) Planlægning af kommende bestyrelsesmøder
Resume: Der skal aftales datoer for forårets bestyrelsesmøder og herunder antal og fysisk placering af møderne.
Formandskabet indstiller, at:
• Bestyrelsen får planlagt møder for foråret 2023.
Beslutning:
Dette pkt. udsættes til det kommende bestyrelsesmøde, hvor Karen M. Schytter vil komme med
oplæg til datoer af 3 timers varighed til møderne i 2022.
Det sidste bestyrelsesmøde i 2021, afholdes den 15. december 2021 kl. 10.00 – 12.00. Herefter er
der julefrokost. Bemærk at mødet afholdes på M.P Koefoedsvej 10, 9800 Hjørring.
Helmuth Zickert melder afbud til dette møde.
8) Medarbejderrepræsentanternes orientering
Resume: Medarbejderrepræsentanterne vil orientere fra skolerne
Fr. havn: 15 ansatte i FGU Vendsyssel har fået et grundkursus i ViNatur. Der er blevet arbejdet
med nervesystemet. Lykke glæder sig til at få det implementeret i Frederikshavn, hvor det vil give
de unge nogle gode anker punkter.
Frederikshavn har deltaget i ”Farligt farvand 2021”. Her indgår de unge i samarbejdsøvelser og
de afprøver og sætter egne grænser. 4 dage uden mobiltelefoner og ure. Alle fik diplomer.
3

BESTYRELSESMØDE I BESTYRELSEN FOR FGU VENDSYSSEL

Hjørring: 4 EGU elever er kommet i lære hos Krone Vinduer. En stor arbejdsplads, hvor de unge
bliver godt modtaget.
Der arrangeres valgaften, hvor flere lokale politikere deltager.
Der afholdes stort julemarked på Hirtshalsvej 271, 9800 Hjørring den 20. november 2021.
Dronninglund: Deltagelse i ViNatur gør noget. De ansatte ser andre sider og der bliver åbnet op
for noget, som ikke var før.
ViNatur kommer på skemaet efter jul, dog kun med udendørs aktiviteter.
Dronninglund afholder åbent hus og deltager i et julemarked den 25. november, hvor der vil være
varesalg fra de fleste værksteder.
Der kommer en praktikant fra Nordkraft i Aalborg, som vil afholde workshop med nogle af skolens elever
Formandskabet indstiller, at:
• Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning:
Orienteringen taget til efterretning.
9) Elevrådsrepræsentantens orientering
Resume:
Punktet udgår, da der er afbud fra elevrådsrepræsentanten.
Formandskabet indstiller, at:
• Ikke relevant
Beslutning:

10) Orientering
a) Direktørens skriftlige beretning
Ingen er udfærdiget
b) Direktøren orienterer
Kompetenceudvikling fylder meget på FGU Vendsyssel. Vi har modtaget i alt ca. 2. millioner,
hvoraf en del er overført. Der er lavet en ny aftale med UCN.
Endvidere tilbydes der kurser i neopædagogik, lederforløb, OBU lærer og DSA kurser.
Der skal laves en national elevtrivsels undersøgelse for FGU. Resultatet af undersøgelsen skal
endeligt indsendes inden den 30.12.2021.
FGU Vendsyssel har indgået en ny samarbejdsaftale med Brønderslev Kommune, om opsøgende praktik virksomhed. FGU Vendsyssel finder praktiksteder til de unge i EGU på FGU i stedet for, at KUI har opgaven. Vi vil modtage 5.000,00 kr. hver enkelt påbegyndt praktikforløb.
Arbejdsmarkedsudvalget i Frederikshavns Kommune har været på besøg på Tuenvej i Frederikshavn for at få kendskab til FGU og hvilken institution der er.
Arbejdsmarkedsudvalget i Brønderslev skal inviteres til Dronninglund, så snart udvalget er
sammensat – efter valget.
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Karen M. Schytter siger, at der er ro rundt om på skolerne. Stor ros til skolelederne, som tager
ansvar.
Birgitte Hejbøl Kristensen bliver sygemeldt den 22. november og er først klar igen i marts
2022

c) Gensidig orientering
Neil Jacobsen orienterer fra FGU Danmark
FGU Vendsyssel er ikke den eneste FGU institution i Danmark, som har været nødsaget til at
skulle reducere i personalegruppen.
21 at landets FGU institutioner forventer, at komme ud med underskud i 2021.
Neil har deltaget i et politisk møde med alle uddannelsesordførerne fra de enkelte partier. De
indrømmede, at de ikke havde gjort deres arbejde færdigt i forbindelse med opstart af FGU,
og ønsker at rode bod på det nu.

11) Evt.
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