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Bestyrelsesmøde 

Fredag d. 17.4 2020 kl. 13:30 – 14.30 på Microsoft TEAMS  

__________________________________________________________________________ 
 

Referat 

Deltagere fra bestyrelsen: 

Henrik Nielsen (HN), formand 

Lisa Pihl Jensen (LPJ), næstformand 

Allan Kruse (AKRU) 

Sten Jensen (SJ) 

Freddy Nymark Knecht (FNK) 

Kim Aas Christensen (KAC) 

Carl Aage Jensen (CAJ) 

Minna Henriksen (MH) 

Lars Esbensen (LE) 

Birgit Villebro (BV) 

Mette Hesseldahl Laubel (MHL) 

Ketil Bo Amtrup (KBA) 

Deltagere fra ledelsen: 

Ene Wolfsberg (EW), direktør, FGU Syd- og Midtfyn 

Lennart Simonsen (LS), økonomi- og administrationschef, FGU Syd- og Midtfyn 

Fraværende: 

Afbud:  

Mette Laubel (sygemeldt) 

Lars Esbensen 

Referent: 

Anette Krøis, direktionssekretær, FGU Syd- og Midtfyn 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

v/HN 

Indstilling: Bestyrelsen godkender dagsordenen 

 

Kommentar: 

Beslutning: 

Bestyrelsen godkender dagsordenen. 
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2. Godkendelse af referatet fra seneste bestyrelsesmøde fredag d. 13. december 2019 

Referatet blev udsendt til bestyrelsen den 14. januar 2020. 

Referatet af bestyrelsesmødet er vedhæftet som bilag 1 i bilagsdokumenterne. 

Indstilling: Bestyrelsen godkender referatet. 

 

Kommentar: 

Referatet underskrives til mødet den 19.6.2020. 

 

Beslutning: 

Bestyrelsen godkendte referatet. 

 

3. Økonomi 

v/LS 

 

1. Godkendelse af årsregnskab 2019 for FGU Syd- og Midtfyn 

Årsregnskabet, revisionsprotokol og tjeklisten vedlægges som bilag 2.a, 2.b og 2c i 

bilagsdokumenterne 

Indstilling: Bestyrelsen godkender årsregnskabet 

 

Kommentar: 

HN: Revisionsprotokollen – tilstrækkeligt revisionsbevis, hvilket er godt. Godt med en 

blank revisionspåtegning. Der er bemærkninger, som vil blive håndteret. 

LS: Underskud mindre end det budgetterede. Pr. 25.10 2019 var der et forventet 

underskud på 3.696.000 kr. og årets resultat er -2.100.000 kr., hvilket er en positiv 

afvigelse på 1.596.000 kr. Underskuddet bliver genereret i perioden 1. aug. – 31. 

december 2019. 

LS: Det er aldrig tilfredsstillende, at der er kritikpunkter. Det vil være reduceret næste år. 

7 anmærkninger, som ikke er helt tilfredsstillende. Vi har været under et 

personalemæssigt pres, og IT- systemerne taler ikke sammen. 

Der var tekniske udfordringer i forhold til udarbejdelse af regnskabet, da det skulle laves 

for perioden 1.8 2019-31.12 2019. 

LS gennemgik regnskabet: 

Indtil side 9 – hvor de vigtigste afvigelser bliver listet op.  

• Udslusning for elever 756.000 kr. 

• Kompetencemidler 579.000 kr. 

• Midlertidigt forhøjet taxameter 1.056.000 kr. 

• Mindre lønudgift i administrationen 895.000 kr.  

• Lønudgifter på undervisningen 1,4 mio. kr. 

7 medarbejdere er afskediget og er under afvikling. 

Dobbeltudgifter i forhold til det personale, som er på vej ud men også til dækning af 

udgifter til vikarer. 
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OBS på likviditetsgrad på 86,6 som vi holder øje med, da den er for lav i forhold til det 

ønskede. 

 

I december havde vi 6,1 mio. kr. i likviditet. I januar skulle vi tilbagebetale for meget 

udbetalt taxameter i efteråret, hvilket fik konsekvenser for likviditeten.  

 

LS: henviser til side 23, hvor taxameter under deltagerbetaling fremgår. Det dækker over, 

at vi på FGU Syd- og Midtfyn har 12 lærlinge.  

 

Anden ekstern rekvirent dækker blandt andet over indtægt fra salg af borde- og bænkesæt 

samt tryksager ud af huset til kunder. 

 

Personaleårsværk på ansatte på sociale klausuler på 17,8%. 

 

FGU Syd- og Midtfyn har KUU elever tilbage, som afsluttes til august 2020 sammen med de 

få sidste unge på Produktionsskole lovgivningen.  

 

Bestyrelsen får i uge 17 tilsendt et link til godkendelse af årsrapporten og 

revisionsprotokol, hvor de skal bruge deres NEMID til godkendelsen. 

EW skal på samme måde godkende ledelsesberetningen. 

 

Beslutning 

Bestyrelsen godkender årsrapporten, som den foreligger. 

Vi håndterer de bemærkninger, der er i revisionsprotokollen.  

 

2. Orientering om institutionens likviditet pr. 30. marts 2020 

Likviditetsoversigt vedlægges som bilag 3 i bilagsdokumenterne 

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen om institutionens likviditet til efterretning. 

 

Kommentar: 

LS:  4. kvartal bliver hård, da vi får et mindre tilskud end de forudgående kvartaler grundet 

sommerferien og mindre aktivitet. 

 

Afløbet på medarbejdere kan efterhånden ses henover månederne. 

Beslutning 

FGU Syd- og Midtfyn vil undersøge muligheden for at få oprettet en kassekredit ved 

Danske Bank eller Sparekassen Sjælland-Fyn. 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
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3. Samarbejdsaftale med Revisionsfirmaet BDO v/statsaut. revisor Klaus Hansen 

Samarbejdsaftalen med BDO vedlægges som bilag 4 i bilagsdokumenterne 

Indstilling: Bestyrelsen godkender aftalen med Revisionsfirmaet BDO 

 

Kommentar: 

Samarbejdsaftalen er udarbejdet 19. december. Kommer ud til underskrift på NEM-id 

CAJ: Maksimumshonorar foreligger ikke i den nye – Det havde vi i den gamle på 

Produktionsskolen.  

 

LS: Det koster ca. 100.000 kr. og indeholder lovpligtig revision og regnskabsudarbejdelse. 

Der betales yderligere efter timeforbrug.  

Vi har i opstarten benyttet revisoren til flere ydelser.  

 

FK: Foreslår at FGU Syd- og Midtfyn indhenter et fast tilbud over en 2-3-årig periode. Så 

der ligger en fast aftale inden for en fast ramme. 

 

Beslutning 

Bestyrelsen godkendte samarbejdsaftalen.  

 

 

4. Bygningsstrategi (lukket punkt) 

v/ EW og HN 

Indstilling (lukket punkt) 

 

5. Eventuelt 

Indstilling:  

 
Kommentar: 
 
Beslutning: 
HN: Der er indkaldt til møde i forretningsudvalget den 7. maj 2020, hvor vi kigger på det 

reviderede budget samt status på bygninger. 

 

6. Næste møde den 19.6.2020 kl. 13.15-15.15, Tipsvænget 19, 5700 Svendborg.  

 

Afslutningsvis tak for et godt møde. 
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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 

……………………………… 

Birgit Villebro 

………………………………… 

Ketil Bo Amtrup 

……………………………… 

Mette Hesseldahl Laubel 

 


