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Dagsorden: Bestyrelsesmøde 
Tirsdag d. 28. august 2019 kl. 9.00 - 12.00   
Søndersø Produktionshøjskole, Odensevej 55, 5471 Søndersø. 
 
Efter mødet vil der være mulighed for en rundvisning på skolen. 
 
Deltagere:  
Morten Andersen, Borgmester, Nordfyns Kommune - man@nordfynskommune.dk  
Mogens Mulle Johansen, Formand i Uddannelse, Børn og Familie, Assens Kommune - mojoh@as-
sens.dk  
Helle Nielsen, Formand LO – Fyn - helle@lofyn.dk  
Johannes Ingwersen, TR og medarbejderrepræsentant, HF & VUC Fyn jin@vucfyn.dk 
Lars Bregnehøj, Direktør, Syddansk Erhvervsskole - lbh@sde.dk  
Kenneth Muhs, Borgmester, Nyborg Kommune - kmu@nyborg.dk 
Lars Henning Hansen, Formand Dansk Metal – Odense - lahh@danskmetal.dk  
Jesper Aalbæk, Undervisningsvejleder & TR, Østfyns Produktionsskole- undervis@fph.dk  
Hans Møller, Afdelingsleder, Per Aarsleff A/S hmo@aarsleff.com  
Gitte Lykkehus, Institutionsleder – gl@fgu-281041.dk 

Hanne Heger Wendel, Chefsekretær, Elsesminde Odense Produktions-Højskole (referent)  
 
Afbud:  
Brian Dybro, Rådmand i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Odense Kommune - dy-
bro@odense.dk  
John Skov-Hansen - hansenjohnskov@gmail.com 
 
 

Dagsorden 

1) Godkendelse af dagsorden. 

 

2) Opfølgning på beslutninger fra sidste møde. 

 

3) Punkter til orientering  

a) Tilpasningsmidler 2019 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har sagsbehandlet ansøgningerne ift. de kriterier, der 

blev godkendt af FGU-aftalekredsen, og med vægt på, om institutionernes udgifter falder i 

2019 eller senere.  

 

På den baggrund har styrelsen afgjort, at FGU FYN tildeles 600.000 kr. i tilpasningsmidler for 

2019. 

Bilag vedhæftet. 

4) Status på elevtal 

 
Drøftelse 
Konklusion 
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5) Godkendelse af regnskabsinstruks og vedtægter  

FGU FYN skal have en bestyrelsesgodkendt regnskabsinstruks. Regnskabsinstruksen er desu-

den en forudsætning for at kunne vedtage en endelig vedtægt.  

 

Regnskabsinstruksen beskriver institutionens opgaver og regnskabsmæssige organisation, IT  

anvendelsen i forbindelse med regnskabsføringen, hvilke administrative systemer, der skal an-

vendes og hvordan institutionens løn- og økonomifunktioner konkret organiseres.     

 

Det er den afgående bestyrelse som skal godkende regnskabsinstruktion og vedtægt. 

 

Vedtægt vedhæftes som bilag. Regnskabsinstruksen fremsendes inden udgangen af uge 34 

 

Drøftelse 

Konklusion  

 

6) Forretningsorden 
Bestyrelsen skal beslutte om FGU FYN skal have en forretningsorden. 
Udkast til forretningsorden er vedhæftet som bilag til orientering med mulighed for yderligere kva-
lificering. 
Det er den nye bestyrelse, der skal vedtage forretningsordenen. 
 
Drøftelse 
Konklusion  
 

7) Investeringsforbrug for 2020 – 2023 
FGU FYN skal indberette sit investeringsforbrug til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) 
senest d. 2. september 2019.   

Baggrunden er, at der er indført investeringsrammer på det statslige selvejeområde. Med indfø-
relsen af investeringsrammer er undervisningsministeren blevet bemyndiget til at tilpasse, ud-
skyde eller standse investeringer, hvis de budgetterede investeringer for institutionerne under ét 
overstiger den på finansloven fastsatte ramme for ministeriet.   

For at sikre, at FGU institutionerne kan få tildelt en investeringsramme for 2020, omfattes institu-
tionen fra nu af af styrelsens halvårlige undersøgelser af de statsfinansierede selvejende instituti-
oners investeringsbehov og forbrug.   
 
Bestyrelsen skal godkende investeringsforbruget inden det indberettes til STUK. 
 
Bilag med investeringsforbrug 2020 eftersendes eller udleveres på mødet. 

Drøftelse 

Konklusion  
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8) Institutionslederens titel 

I forbindelse med ansættelsesprocessen for FGU-ledere var der ingen særlige krav til titlen 

som FGU-institutionsleder. For at skabe klare rammer for stillingsbetegnelser og lønindplace-

ringer har Moderniseringsstyrelsen og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet besluttet, at alle 

FGU- institutionsledere skal have titel af enten direktør eller rektor. 

 

Bestyrelsen skal derfor beslutte, om FGU FYNS institutionsleder skal have titel af direktør eller 

rektor. 

 

Forretningsudvalget indstiller til bestyrelsen, at betegnelsen for institutionslederen for FGU 

FYN bliver rektor. 

 

Drøftelse 

Konklusion  

 

9) Lønindplacering ledelsen 

Bestyrelsen lønforhandler med institutionens øverste chef og skal indsende resultatet heraf 

til STUK til endelig godkendelse. Eventuelle efterfølgende ændringer i lønsammensætningen 

skal ikke godkendes i STUK. Det anbefales, at bestyrelsen indhenter mandat og søger vej-

ledning hos STUK inden lønforhandlingen med den øverste chef. 

 
Bestyrelsen er derudover ansvarlig for lønrammeindplaceringen af de øvrige chefer og skal 

sikre, at de øvrige chefers lønrammeindplacering afspejler chefernes respektive pladser i stil-

lingshierarkiet, stillingernes ansvarsområde og stillingsindholdets kompleksitet i forhold til 

sammenlignelige stillinger på tværs af det statslige område. 

 

Bilagene Forvaltning af FGU-chefaftalen, Politik for løn på FGU FYN samt Overblik over le-

dere i FGU FYN er vedhæftet. 

 
 
Drøftelse 

Konklusion 

 

10) Anvendelse af Bryggergården, Bryggerivej 1 – 3, Nyborg  

Svar fra Nyborg Kommune ang. forespørgsel om at kunne anvende Bryggergården Bryggerivej 1 

-3 til undervisningsbrug. 

Anvendelse af ejendommen er i dag fastlagt til industriformål i partielbyplanvedtægt nr. 16. 

 

Kommuneplan 2017 fastlægger området til centerformål i form af erhverv, der kan lokaliseres i 

bymidter.  
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For at muliggøre undervisningsformål til FGU skal der udarbejdes ny lokalplan. Til det skal påreg-

nes en proces på ca. 8-12 mdr., da vi pt. har meget travlt og har lidt ventetid. Det skal endvidere 

gøres klart, at den ændrede anvendelse fra erhverv til undervisning vil betyde, at der skal søges 

om byggetilladelse til bygningsmæssige ændringer og vil blive stillet over for krav, der skal sikre 

lokalerne lever op til bygningsreglementets krav til undervisningslokaler bl.a. ventilation, brand, 

flugtveje osv., hvilket plejer at være en kompliceret affære og det tager sin tid. 

 

Hvis FGU FYN vil realisere ændring af plangrundlaget, skal man starte med at ansøge Teknik- 

og Miljøudvalget om at få udarbejdet ny lokalplan. FGU FYN skal begrunde vores ønske om at 

anvende bygningen til formålet og skitsere en tidsplan. Til behandlingen skal fremgå om vi på-

tænker at købe ejendommen og/eller en fuldmagt fra ejer. 

 

Drøftelse 

Konklusion 

 

11) Orientering v. Gitte 

 

12) Eventuelt. 

  

 
 
 
 
 
Mogens Mulle Johansen   Gitte Lykkehus 
Formand    Institutionsleder 
 


