
Dagsorden: Bestyrelsesmøde 
Tirsdag d. 10. december 2019 kl. 12.00 – 15.00  
FGU FYN Odense, Falen 200, 5250 Odense SV

Der vil blive serveret en let frokost på mødet.

Deltagere: 
Morten Andersen, Borgmester, Nordfyns Kommune - man@nordfynskommune.dk 
Mogens Mulle Johansen, Formand i Uddannelse, Børn og Familie, Assens Kommune, 
mojoh@assens.dk 
Helle Nielsen, Formand LO – Fyn, helle@lofyn.dk 
Michael Eskamp Witek, Byrådsmedlem, Odense Kommune, miew@odense.dk
Lars Bregnehøj, Direktør, Syddansk Erhvervsskole, lbh@sde.dk 
Hans Møller, Afdelingsleder, Per Aarsleff A/S, hmo@aarsleff.com 
John Skov-Hansen, hansenjohnskov@gmail.com
Jutta L. Nielsen, Byrådsmedlem, Kerteminde Kommune, pol-jln@kerteminde.dk 
Sonja Marie Jensen, Byrådsmedlem, Nyborg Kommune, smj@nyborg.dk 
Lars Henning Hansen, Formand Dansk Metal – Odense - lahh@danskmetal.dk
Albert Pedersen, TR, FGY FYN, Nyborg, hap@fgufyn.dk (stemmeberettiget)
Johannes Ingwersen, TR, FGU FYN, Odense, jin@fgufyn.dk
Gitte Lykkehus, Rektor, gly@fgufyn.dk
Hanne Heger Wendel, Administrationsleder, hhw@fgufyn.dk (referent) 

Afbud: 

Dagsorden

1) Godkendelse af dagsorden.

2) Opfølgning på beslutninger fra sidste møde.
Gitte arrangerer en tur rundt på skolerne for de fire nye bestyrelsesmedlemmer og formanden.
Forslag til datoer: d.15, 16, 27. eller 30. januar 2020

I efteråret 2020 arrangeres en rundtur for bestyrelsesmedlemmerne til alle skoler. 

Forslag: Fremtidige bestyrelsesmøder afholdes i Odense, Falen 200, 5250 Odense SV.

3) Vedtagelse af forretningsorden.
Bestyrelsen besluttede på mødet i september at godkende forretningsordenen betinget.
Forretningsordenen drøftes og kvalificeres evt. yderligere.

Det anbefales, at der oprettes et forretningsudvalg bestående af fire medlemmer – formand, 
næstformand og to yderligere.

Forslag til forretningsorden vedhæftet som bilag.

Drøftelse
Konklusion
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4) Status på elevtal
Elevtallene bliver præsenteret på bestyrelsesmødet.

5) FGU FYNs strategi
Udkast til strategi eftersendes.

Drøftelse
Konklusion

6) Budget 2020.
Budget er vedlagt som bilag.
Budget 2020 skal gennemgås og evt. justeringer/tiltag drøftes.

Drøftelse
Konklusion

7) Fagtemaer

8) Rammer for bestyrelsesarbejdet
- Kompetenceområder for bestyrelsen og for ledelsen

- Honorering – økonomisk aflønning 

- Kørsel efter statens regler – høj takst

Bestyrelsen besluttede på mødet i september, at punktet blev sat på dagsorden ved først 
kommende bestyrelsesmøde, så retningslinjer for honorering drøftes og vedtages.

Det konkrete regelgrundlag vedr. bestyrelseshonorarerne, herunder vedr. honorarernes 
størrelse, fremgår af bekendtgørelse nr. 1094 af 30. august 2018 om visse midlertidige regler for 
institutioner for forberedende grunduddannelse, 

Bekendtgørelse, der gælder for den endelige bestyrelse: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=23731

Drøftelse
Konklusion

9) Henvendelse fra Odense Kommune vedr. areal til flugtvej.
Odense Kommune har anmodet om at få lov til at benytte et areal til flugtvej på FGU FYNs 
matrikel. 

Odense Komme vil gerne, at der bliver tinglyst et byggeretslig skel eller en deklaration, så der 
ikke kan bygges på det markerede areal, således det holdes frit så deres medarbejdere kan 
flygte ud på arealet, hvis det bliver nødvendigt.
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Det vil være en landinspektør, der udfærdiger dokumentet, og Odense Kommune afholder 
udgiften hertil.

Tegning over det areal, som Odense Kommune ønsker at benytte til flugtvej, er ved lagt som 
bilag.

Vi indstiller at der svares ja, men at det tages med i drøftelser om den samlede økonomiske 
løsning med Odense Kommune 

Drøftelse
Konklusion

10) FGU FYN Nyborg
Oplæg til en permanent løsning på bygningsmassen og skolens størrelse.

11) FGU FYN Kerteminde 
Salg af Grønnegårds Alle 5, 5300 Kerteminde.
Der er en køber som er interesseret. Det anbefales at formandskabet løfter den opgave.  

12) FGU FYN Odense
Der sættes analysearbejde i gang og forberedes forhandling med Odense kommune. 

13) FGU FYN Assens
Bygningstilpasning.
 

14) Aftale om revision af årsregnskab
Revisionsaftalen er et dokument, som nærmere beskriver og regulerer revisionens formål og 
omfang, revisors opgaver og rapportering, ledelsens ansvar, kommunikation mv. 
Aftalen skal godkendes af bestyrelsen og herefter sender BDO den ud til elektronisk underskrift 
via penneo.

Drøftelse
Konklusion

15) Punkter til orientering v. Gitte

16) Forslag til mødedatoer i 2020
Bestyrelsesmøder:
- Den 27/3-20
- Den 9/6-20
- Den 23/9-20
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- Den 10/12-20

Forretningsudvalgsmøde (under forudsætning af at der nedsættes et udvalg):
- Den 11/3-20
- Den 21/5-20
- Den 3/9-20
- Den 23/11-20

17) Eventuelt.
 

Mogens Mulle Johansen Gitte Lykkehus
Formand Rektor
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