
 
 
 

Referat 
 
Møde:  Bestyrelsesmøde for FGU-Vest - Esbjerg, Fanø og Varde Kommuner 
 
Tidspunkt: Torsdag den 5. december 2019 kl. 17.30 – 19.30 
 
Sted: FGU Vest – Varde 
 
Deltagere: 
Brian Lyst udpeget af Fagbevægelsens Hovedorganisation 
Lars Katzmann udpeget af bestyrelserne for Varde Handelsskole og Handelsgymnasium, Social og 
Sundhedsskolen Esbjerg, Rybners, Kjærgaard Landbrugsskole, AMU Vest, Ribe Katedralskole. 
Rasmus Peter Rasmussen udpeget af kommunalbestyrelsen i Esbjerg 
Niels Heinel udpeget af kommunalbestyrelsen Fanø 
Michael Boel Olesen udpeget af Dansk industri 
Peder Foldager udpeget af kommunalbestyrelsen i Varde 
Steen Holm Iversen udpeget af kommunalbestyrelsen i Varde 
 
Charlotte Clausen, FGU Vest, Varde 
 
Afbud: 
Kurt Bjerrum udpeget af kommunalbestyrelsen i Esbjerg 
Peder Pedersen udpeget af Fagbevægelsens Hovedorganisation 
Ronny Nielsen, FGU Vest, Esbjerg (valgt med stemmeret) 
Nadja Friis udpeget af Dansk Erhverv 
 
Mødeleder:  
Brian Lyst 
 
Referent: 
Thomas Rosenqvist 
 
Dagsorden: 

1 Velkomst og godkendelse af dagsorden  
 
 

Beslutning: 
Godkendt 

2 Orientering fra formanden Til orientering: 
Fællesmødet med Varde Kommunes 
styregruppe vedrørende ungeindsatsen blev 
afviklet. Der kommer referat fra kommunen. 
 
Der er kommet nye meldinger fra centralt hold 
vedrørende lønrammer. 
 

3 Orientering fra institutionens leder 

• Aktuelle elevaktiviteter 

• Personalesituationen 

• Lokalesituationen 

• Uddata+ 

• Kommunegaranterede lån i Varde 

• Huslejefritagelse i Ribe 

 

Til orientering: 
I morges var Varde Kommes udvalg for 
Arbejdsmarked og Integration på besøg i Varde-
afdelingen. 
 
Afdelingen i Varde har afholdt julemarked. 
 
Handel og Kundeservice i Esbjerg har arbejdet 
aktiv for deltagelse i julebyen på Torvet i 



 
 
 

Esbjerg, hvor de har en stand. Der er også varer 
fra afdelingen i Varde. 
 
Lige for nuværende er der to længerevarende 
sygemeldinger i Varde og to i Esbjerg. 
 
FGU Vest er ved at være rimeligt dækket ind på 
de fleste fagligheder, men har for nuværende 
udfordringer med: 

• Engelsk i Ribe 

• Matematik og naturfag i Varde. 

Dertil kommer, at der er behov for OBU-
undervisning på alle tre skoler. 
 
Der er fortsat meget pres på lokaler i Varde og 
Esbjerg. Det betyder, at vi har været nødt til at 
lave et midlertidigt optage-stop på nogle linjer i 
Esbjerg. 
 
”Kontorgangen” i Esbjerg er stadig ved at blive 
behandlet for fugt m.v. 
 
Der er 7 FGU-institutioner, der har meddelt, at 
de er i gang med at undersøge alternativ 
leverandør til elevadministrationssystemet. 
 
Varde Kommune har været i dialog med 
Kommunekredit, men har primo december fået 
at vide, at der endnu ikke er nyt i sagen 
vedrørende kommunegarantien for det lån, der 
er optaget i bygningerne i Varde. 
 
Vi er i dialog med Esbjerg Kommune 
vedrørende huslejefritagelsen i Ribe. Der er 
endnu ikke kommet en tilbagemelding. 
 
Der afvikles kurser i næste uge vedrørende 
rapporter m.v. i forhold til både bogholderi-
funktioner, lønudgifter m.v. Moderniserings-
styrelsen står for kurserne. Når kurserne er 
afviklet vil administrationen søge at opbygge  
standardrapporter, der kan honorere 
bestyrelsens relevante behov for data, 
økonomisk udvikling m.v. 
 
Administrationen deltager også i alle relevante 
kurser i forhold til rapporter m.v. fra 
elevadministrationssystemet. Der mangler 
endnu forskellige rapportmoduler. 
 
FGU Vest ønsker at fortsætte samarbejdet med 
UCSyd i forhold til det kompetenceudviklings-
program, der er finansiel dækning til fra STUK´s 
side. FGU Vest vil i 2020 råde over 1,3 mio. kr. 



 
 
 

hvoraf 20 % kan bruges til ledelsesudvikling og 
10 % til individuel kompetenceudvikling. 
 

4 Forslag til budget for 2020 

 

Beslutning: 

Budgettet blev reguleret, så udslusningen 

sættes til 10%. På den baggrund forventes et 

samlet overskud i 2020 på ca. 0,4 mio. kr. Det 

godkendte reviderede budget vedlægges 

referatet. 

 

Bestyrelsen anmoder om, at der arbejdes på at 

komme tættere på budgettet ved en nærmere 

analyse af forbruget for nuværende. Bestyrelsen 

er villige til, det sker ved revisionens 

mellemkomst. 

 

Direktør kontakter formandsskabet, efter 

regnskabskurserne i næste uge med henblik på 

en afklaring af opgaven.  

5 Salg af lokaler i Henne Stationsby 

 

Direktøren bemyndiges til at tage de indledende 
skridt i forhold til at afhænde bygningerne. 

6 Eventuelt 

 

Intet 

7 Bestyrelsens punkt. 

 

Til drøftelse 

 


