
 
 

Side 1/5 
 

REFERAT AF MØDE I BESTYRELSEN FOR FGU SYD-OG 
MIDTFYN FREDAG D. 30. AUGUST 2019 KL. 15:00 – 16:00 PÅ 
FGU SYD- OG MIDTFYN, TIPSVÆNGET 19, 5700 SVENDBORG 

 

  
Deltagere: Henrik Nielsen, Lisa Pihl Jensen, Kim Aas Christensen, Freddy Nymark 

Knecht, Carl Aage Jensen, Allan Kruse, Lars Esbensen, Ene Wolfsberg, Len-
nart Simonsen, Minna Henriksen, Ketil Bo Amtrup, Mette Hesseldahl Laubel 
Elevrepræsentant(er) uden stemmeret (vakant) 

  
Referent: Dorthe Millinge (Mille), PA 
  
Fraværende: Sten Jensen, Lennart Simonsen 
  
Mødelokale: 1. sal i administrationsbygningen  
  
Dagsorden   
  
1. Godkendelse af mødedagsordenen 

v/Ene Wolfsberg 
 

  EW bød de nye medlemmer af bestyrel-
sen velkommen. 
Mødedagsordenen blev godkendt af be-
styrelsen. 

   
2. Konstituering af bestyrelsen for FGU Syd- 

og Midtfyn, herunder 

• Præsentation af nyt medlem af bestyrel-
sen 

• Udpegning af formand, næstformand og 
forretningsudvalg 

• Drøftelse af indstilling af det selvsupple-
rende medlem 

 
• Elevdeltagelse i bestyrelsen 
 
• Tilbud om rundvisning på skolerne samt 

orientering om uddannelsen for nye 
bestyrelsesmedlemmer. 
 

./. bilag (a. Forretningsorden – b. Vedtægter) 

 
 
 
 

   

  Alle medlemmerne af bestyrelsen præ-
senterede sig. 
Herefter konstituerede bestyrelsen sig 
som følger: 
HN blev valgt som formand og LPJ som 
næstformand. 
Forretningsudvalget består af: HN, LPJ, 
AKRU og SJ samt en medarbejderre-
præsentant med stemmeret. 
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Bestyrelsen blev enig om, at et selvsup-
plerende medlem skal findes blandt ”le-
verandøren til FGU”, og derfor blev der 
indstillet til, at der skal findes en skole-
leder fra en af de 4 kommuner. HN gjor-
de opmærksom på, at han har et par 
gode kandidater i Svendborg. Kim Aas 
har også et par kandidater. HN og KAA 
tager en dialog og fremlægger deres 
forslag på næste bestyrelsesmøde. 
For så vidt angår elevdeltagelse i besty-
relsesmøderne blev det indstillet, at der 
udover elevrepræsentanten også ud-
nævnes en tilforordnet. 
EW inviterede nye medlemmer af besty-
relsen til at komme og få en introduktion 
til skoleformen. 
 
Bestyrelsen godkendte konstitueringen. 

   
3. Økonomi 

v/Lennart Simonsen 
 

   
 a. Budget 2019/2020 

./. bilag 
 

  I LS’s fravær orienterede EW bestyrel-
sen om, at vi skal indsende en investe-
ringsramme til Moderniseringsstyrelsen, 
som vi halvårligt (september/marts)vil 
blive bedt om at indrapportere. Vi mel-
der kr. 500.000 for første halvår 2020.  
 
EW gjorde opmærksom på, at mange 
udgiftstal er hentet fra de afgivne skolers 
budgetter.  
Fordi vi er en nyopstartet skoleform, kan 
vi søge staten om tilpasningsmidler. I 
foråret søgte vi kr. 2 mio og fik kr. 1,05 
mio. Denne pulje skal dække de mange 
udgifter der er i forbindelsen med etable-
ringen af en institution og 3 skoler. 
1.10 2019 kender vi åbningsbalancen 
for FGU Syd- og Midtfyn.  
 
HN nævnte, at der fremadrettet vil være 
et mere udbygget budget med afde-
lingsbudgetter. 
 
CAJ spurgte ind til mavefornemmelsen 
for likviditeten. HN svarede, at vi  regner 
med at have skindet på næsen ift. vores 
likviditet. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterret-
ning. 
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 b. Godkendelse af regnskabsinstruks 

./. bilag 
 

 

  Der skulle have stået „til orientering“ i 
stedet for „godkendelse“. På det først-
kommende bestyrelsesmøde i oktober 
vil bestyrelsen møde den tilrettede regn-
skabsinstruks til endelig godkendelse. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterret-
ning. 

   
 c. Delegering af godkendelsen af regnskabet 

for Sydfyns ErhvervsForskole og Faaborg-
Midtfyn Produktionsskole 2019 

 

  Regnskaberne skal foreligge til brug for 
åbningsbalancen.  
Det blev indstillet til bestyrelsen, at EW, 
LS, HN og LPJ på møde d. 25.9 gen-
nemgår og godkender regnskabet. 
 
Indstillingen blev godkendt.  

   

4. Godkendelse af institutionens ordens- og 
samværsregler 
v/Ene Wolfsberg 
./. bilag 

 

  EW orienterede. 
Vi holder fast i de 5 idealer. Vi under-
støtter den adfærd, vi ønsker at se og 
ikke alle de forbud, der måtte være, 
ligesom vi arbejder pædagogisk med 
fravær. 
Orden- og samværsreglerne skal drøftes 
i eleverådene, hvorefter bestyrelsen 
møder dem igen. 
AKRU: Kan vi sanktionere på forhold, 
der er sket i elevernes fritid. Sådan en 
bestemmelse kunne være nødvendig. 
EW undersøger det og vender tilbage. 
 
 
 

   
5. Mødeplan for bestyrelsen 2019/2020, herun-

der forslag til strategiseminar 
v/Ene Wolfsberg 

 

  MH foreslog, at møderne fremadrettet 
starter kl. 13:15, hvilket bestyrelsen 
godkendte. 
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Møderækken ser ud som følger: 
• Fredag d. 25. oktober 2019 

kl. 13:15 – 15:15 
(afbud fra AKRU, FNK, LE) 

• Fredag d. 13. december 2019 
kl. 13:15 – 15:15 

• Fredag d. 27. marts 2019 
kl. 13:15 – 15:15 

• Fredag d. 12. juni 2019 
kl. 13:15 – 15:15 

• Strategiseminar finder sted fredag d. 
21. februar 2020 kl. 08:30 – 21:00. 
(Da HN desværre ikke kan deltage 
denne dag, er datoen senere blevet 
ændret tilbage til den oprindeligt fo-
reslåede dato: Fredag d. 24. januar 
2020) 

 
Mille indkalder i bestyrelsens respektive 
kalendere. 

 
 

  

6. Pejlemærker for det første halve år 
v/Ene Wolfsberg 

 

  EW orienterede om, at der ligger en stor 
opgave i at få kaos vendt til orden, hvil-
ket er forventeligt når man laver en fusi-
on og forandring. 
En anden stor opgave er at få syste-
merne til at virke. Lige nu er vi udfordret 
af, at Statens IT og IST ikke har kunnet 
leve op til aftaler og deadlines.  
EW orienterede derefter de nye besty-
relsesmedlemmer om det meget positive 
elevtal fra 1.8 2019. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterret-
ning. 

   
7. Reception på FGU Syd- og Midtfyn fredag d. 

6. september 2019 
./. bilag 

 

  EW orienterede om receptionen fredag 
d. 6. september. 
 
Hvert bestyrelsesmedlem, der deltager i 
receptionen, får udleveret et badge, hvor 
der står bestyrelsesmedlem. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterret-
ning. 

   
8. Eventuelt  
  Intet til eventuelt. 
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Bestyrelsens underskrifter: 
 
 
……………………………... 
Henrik Nielsen 

 
 
 
……………………………… 
Lisa Pihl Jensen 

 
 
 
……………………………… 
Kim Aas Christensen 

 
 
……………………………… 
Sten Jensen 

 
 
……………………………… 
Allan Kruse 

 
 
……………………………… 
Freddy Nymark Knecht 

 
 
……………………………… 
Carl Aage Jensen 

 
 
…………………………….. 
Lars Esbensen 
 

 
 
……………………………… 
Minna Henriksen 

……………………………… 
Ketil Bo Amtrup 

………………………………… 
Mette Hesseldahl Laubel 

 
 

 


