
Referat af bestyrelsesmøde d.13.august 2019        
FGU Østjylland 

Deltagere: Henrik Øelund, Gunnar Sørensen, Frank Larsen, Morten H. Jakobsen, Henrik G. Mikkelsen, 
Birgitte Juul Nielsen, Steen Bundgaard, Maria Dyhrberg Rasmussen, Nana Højlund Corfitz, Carl-Eric Würtz 
Pallesen, Bent Klim Johansen, Kim Kabat. 
 
Fraværende: Kurt Andreassen 
 
Referent: Dorte Pedersen Møller  

 

1. Præsentation af bestyrelsesmedlemmer 
Bilag 1: Medlemsoversigt  
Præsentation gennemført  
 

2. Konstituering af FGU Østjyllands bestyrelse med valg af formand og næstformand samt 
forretningsudvalg 
Formand: Henrik Øelund 
Næstformand: Morten H. Jakobsen 
Forretningsudvalg: Henrik Øelund, Morten H. Jakobsen, Gunnar Sørensen, Tom Bytoft 
(Stedfortræder for Tom Bytoft: Carl-Eric Würtz Pallesen) 
 

3. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

4. Godkendelse og underskrift af referat af bestyrelsesmødet d.25.juni 2019 
Referatet fra mødet d. 25.juni 2019 blev godkendt og underskrevet. 
 

5. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 
Selvstændige punkter i denne dagsorden 
 

6. Elevoptag pr. 1.august 2019 samt status på opstart 
Bilag 2: Skriftlig orientering fra Kim Kabat 
En del nye elever er indskrevet siden den skriftlige orientering fra Kim Kabat, for nuværende ca. 750 
elever i alt på FGU Østjylland. Det var en spændende elevstart mandag d. 12/8-19. Stort set alle 
lokaler er i brug på alle lokationer. Der er udfordringer på alle niveauer, men personalet er i godt 
humør. Samarbejdspartnerne i kommunerne yder en stor indsats.   
Personalesituationen: 7 Almenlærere er pt. ansat, flere skal ansættes.  
Tom Jespersen har valgt at fratræde sin stilling som pædagogisk leder i Ryomgård. Indtil en ny 
pædagogisk leder er ansat, bliver Kim Kabat stedfortræder i Ryomgård. Snarlig gennemførelse af 
ansættelsessamtaler til de pædagogiske lederstillinger i Grenå og Ryomgård. 
 

7. Status på bygningsmasse 
Bilag 3: Skriftlig orientering fra Kim Kabat 
Der arbejdes på en løsning på Messingvej som har plads-udfordringer med stort elevantal. 
Køkkenet på Brusgårdsvej mangler de sidste godkendelser fra myndighederne.   
3 afdelinger spiser i 2 hold, da der er pladsmangel på lokationerne.  



Nytorv i Grenå: Salgsplan er ikke tilgængelig og Henrik Ø. vil tage kontakt til VUC Djursland’s 
bestyrelsesformand.  
 

8. Likviditetsbudget 
Bilag 4: Likviditetsbudget august-december 2019 
Kim orienterer med forbehold for nuværende proces med afslutning af produktionsskolernes 
afslutningsregnskab, der kan rykke på tallene.  Forventet årsregnskab er fortsat underskud på ca. 1 
million kr. 
SIT har uigennemskuelige priser, men IT forventes at blive en stor post.  
Der er udfordringer med IT-systemerne til lønudbetaling til elever og lærere.  
 

9. FGU foreningen status ved Henrik Gammelmark Mikkelsen 
Henrik Gammelmark Mikkelsen er valgt som medarbejderrep. til bestyrelsen og Morten H. 
Jakobsen er valgt af DI som suppleant til bestyrelsen. 
Første punkt for foreningen er at få ansat en sekretariatsleder. 
Det er besluttet at alle skoler betaler 40.000 kr. i kontingent første år. Herefter fastsættes 
kontingentet ift. antal årselever + et grundbeløb.  
Kim orienterer om omkostningstunge punkter som ikke er med i elev-taxameteret: Mad og 
arbejdstøj til elever. Han vil bede foreningen forholde sig til disse punkter. 
 

10. Forslag til mødekalender 2019/20 
Allerede fastsatte bestyrelsesmøder d. 23/09-2019 samt d. 12/12-2019 
Nye bestyrelsesmøder i foråret: d. 23/03-2020 samt d. 22/06-2020 
Herudover afholdes FU-møde op til bestyrelsesmødet. 
 

11. Fremlæggelse af revisionsprotokol samt stillingtagen til og underskrivelse af eventuelle 
protokoltilførsler, såfremt tilførsel er sket siden sidste bestyrelsesmøde 
Intet 
 

12. Stillingtagen til hvilke oplysninger der er underlagt tavshedspligt mv. 
Intet 
 

13. Evt. 
Overenskomst for FGU-lederne er på plads (en del af den samlede overenskomst for ledere i det 
offentlige), og dermed skal bestyrelsen lave en lønpolitik for direktøren, og i samarbejde med 
denne for den øvrige ledelse. Det forventes at FU har mulighed for at diskutere dette inden 
bestyrelsesmøde d. 23/09-2019. 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 



 

Bilag 1: Medlemsoversigt 

 
Udpeget af kommunalbestyrelserne i dækningsområdet: 

Henrik Øelund - hoe@djhhadsten.dk 

Kurt Andreassen - kan@favrskov.dk 

Gunnar Sørensen - gs@syddjurs.dk 

Steen Bundgaard - steen.bundgaard@randers.dk 

Tom Bytoft - tob@norddjurs.dk  
Suppleant for Tom Bytoft: Carl-Eric Würtz Pallesen – cewp@norddjurs.dk 
 

Udpeget af arbejdstagerorganisationerne: 

Nana Højlund Corfitz - nask@foa.dk 

Bent Klim Johansen - bent.klim.johansen@hk.dk 
 

Udpeget af arbejdsgiverorganisationerne: 

Morten H. Jacobsen - mhj@projector.dk 

Frank Larsen - frank@oestship.dk 
 

Udpeget af bestyrelserne for dækningsområdets institutioner for erhvervsrettet uddannelse med udbud af 
erhvervsuddannelser efter lov om erhvervsuddannelser: 

Maria Dyhrberg Rasmussen - mdr@sosuranders.dk 
 

Udpeget af de relevante faglige organisationer for medarbejderne på skoler der skal sammenlægges eller 
overdrages til FGU-institutionen: 

Henrik G. Mikkelsen - hgm@fguoj.dk 
 

Medarbejderrepræsentant uden stemmeret: 

Birgitte Juul Nielsen - bjn@fguoj.dk 

 

 

 

 



 

Bilag 2: Elevoptag pr. 1.august 2019 samt status på opstart 

I alt har FGU Østjylland modtaget 729 elever. 

Fordelt på: 

Grenaa: AGU 16, PGU 47, EGU 5. Hertil kommer produktionsskole 22, KUU 21, STU 8, IDV 8, Lærlinge 7 =134 

Ryomgård: AGU 13, PGU 44, EGU 5. Hertil kommer produktionsskole 19, KUU 19, Lærlinge 5 =105 

Hadsten: AGU 22, PGU 19, EGU 0. Hertil kommer KUU 19, Lærlinge 0, produktionsskole 0 =60 

Brusgårdsvej: AGU 0, PGU 26, EGU 5. Hertil kommer produktionsskole 24, KUU 15, Lærlinge 4= 74 

Dalagervej: AGU 16, PGU 38, EGU 3. Hertil kommer produktionsskole 9, KUU 1, Lærlinge 14=81 

Engboulevarden: AGU 75, PGU 102, EGU 8+3. Hertil kommer produktionsskole 38, KUU 30, Lærlinge 19 
=275 

 

AGU: 142 
PGU: 276 
EGU: 29 
Produktionsskole: 112 
KUU: 105 
Lærlinge: 49 
STU: 8 
IDV: 8 

Total: 729 

Som følge af manglende studieadministrativt system samt elevoptag via mails fra vejledere af flere 
omgange tilsendt lokalt og/eller centralt til Engboulevarden kombineret med vanskeligheder med at få 
adgang til sikker post og vejlederdrev i sommerferien, har det været ekstraordinært svært for både FGU og 
UU’erne at skabe sig et opdateret overblik. Det på trods af indhentning af ressourcer til systematisk kontrol 
af tilmeldingslisterne.   
Vi er meget glade for det gode samarbejde med UU’erne under disse vanskelige opstartsforhold.  

 

 

  



 

Bilag 3: Status på bygningsmasse 
 

Bygningsstatus fordelt på lokationer: 

Grenaa: 
Åstruphegnet: Alle lokaler er klar til opstart d.12.8. 
Nytorv 9: Det fremgår ikke at Nytorv er til salg på Frejas hjemmeside. Status ukendt. 

 

Ryomgård: 
KUU er flyttet i bygning tæt på skolen og har dermed givet plads til AGU-værkstedet. Der er fyldt op. 
Afdelingen er begrænset af arealmæssigt begrænsede værkstedslokaler.  

 

Hadsten: 
Ulstrup bruges pt. til lagerlokaler for møbler mv. 
Østergade 6. Ingen ændring 
Østergade 21. Færdigindrettet til AGU. God plads 

 

Brusgårdsvej:  
Køkkenet er færdigbygget, men mangler den sidste finish. Der er dog et meget lille lysindfald og det 
mangler endelig godkendelse fra myndighederne. 
Asbest i kantinen er fjernet og den er færdigindrettet. 
Der mangler etablering af toiletter og omklædningsfaciliteter. Det arbejdes der på. 
Værksteder udflyttet fra henholdsvis Engboulevarden og Dalagervej er ved at ombygge og indrette 
værkstederne i de eksisterende bygninger. 

 

Dalagervej: 
Som følge af den store søgning på Auto & Mekanik skal de ledige værkstedsfaciliteter omdannes til 
autoværksted. En ombygning som forventes at kunne blive klaret primært gennem egne ejendomsservice 
værksteder.  
Det har vist sig, at understøtningen af gulvet i kantinen måske skal forstærkes. Dette foretages af det lokale 
ejendomsservice værksted. 

 

Engboulevarden: 
Har af to omgange haft vandskader i kælderen som følge af skybrud. 
Køkkenudvidelsen er på tegnebrættet. Der arbejdes videre på udarbejdelse af tilbud mv. 
AGU-lokaler er taget i brug. Der mangler finish i flere lokaler.  

Messingvej. Ingen ændringer 

 



 

Bilag 4: Likviditetsbudget august-december 2019 

 



  

 



 

 


