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Referat: Ekstraordinært bestyrelsesmøde  
 
Torsdag d. 4. februar 2021 kl. 12.00 – 15.00.   
 
Mødet afholdes via Teams.  
 
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 FH – Fyn, helle@fh-fyn.dk  
Michael Eskamp Witek, Byrådsmedlem, Odense Kommune, miew@odense.dk 
Lars Bregnehøj, Direktør, Syddansk Erhvervsskole, lbh@sde.dk  
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 
Hans Møller, Afdelingsleder, Per Aarsleff A/S, hmo@aarsleff.com  
Mads Vogt-Nielsen, TR, FGU FYN, Odense, mvn@fgufyn.dk 
Gitte Lykkehus, Rektor, gly@fgufyn.dk 
Hanne Heger Wendel, Administrationsleder, hhw@fgufyn.dk (referent)  
 
Afbud:  
Albert Pedersen, TR, FGU FYN, Nyborg, hap@fgufyn.dk (stemmeberettiget) 
 
 
Dagsorden 
 
1) Godkendelse af dagsorden. 

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Formanden bød Mads Vogt-Nielsen velkommen i bestyrelsen og Mads præsenterede sig kort 
for bestyrelsen. 
 

2) Fagtemaer – lukket punkt. 
Oplæg fra ledergruppen 
Bilag vedhæftet. 
 
Drøftelse: 
Ledergruppen gennemgik PowerPoint og præsenterede hver skole og skolens fagtemaer samt 
kom med anbefalinger til bestyrelsen om nedlukning af fagtemaer. 
 
PowerPoint vedhæftes referatet. 
 
Efter præsentationen stillede bestyrelsen spørgsmål til skolerne. 
 
Bestyrelsen udtrykker undren og bekymring over at fagtemaet Omsorg og sundhed i Assens 
nedlukkes, da der mangler arbejdskraft nu og særligt i fremtiden inden for faget. 
 
Der skal være opmærksom på, at det koster, hvis et fagtema skal etableres igen og det skal 
indgå i overvejelsen. 
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Der er ønske om, at prioritering af EGU drøftes på kommende bestyrelsesmøde. Hvilke per-
spektiver tror vi, at FGU har i forhold til EGU? 
 
Gitte Lykkehus orienterede om møder med kommunerne, som har været afholdt i januar må-
ned. Kommunerne oplyser, at eleverne ikke er der, så der er ikke mange elever på vej ind. De 
elever kommunerne har tilhører en bredere målgruppe. Når vi bliver klar til at tage denne mål-
gruppe, vil vi kunne få flere elever. 
 
I forhold til EGU har vi kun aftale med Odense Kommune om at lave praktikaftaler, de andre fire 
kommuner løser selv opgaven. 
 
John Skov Hansen efterlyser drøftelse af en midlertidig sammenlægning af Mad og ernæring i 
Kerteminde og Nyborg, så fagtemaet Mad og ernæring placeres i Kerteminde indtil skolen i Ny-
borg flytter til Lindholm Havnevej. Der var forventning om, at det tidligere fremsendte punkt blev 
drøftet på dette møde. 
Gitte Lykkehus orienterer om, at John Skov Hansen har få et svar pr. mail. Denne mail sendes 
ud til bestyrelsen sammen med referatet. 
 
Konklusion: 
Bestyrelsen besluttede at følge ledelsens indstilling og lukke fagtemaerne 

• Omsorg og sundhed, Assens 
• Handel og kundeservice, Nordfyn 
• Turisme, kultur og fritid, Nyborg 
• Turisme, kultur og fritid, Odense 

Et flertal i bestyrelsen besluttede ligeledes, at fagtemaet Mad og ernæring i Nyborg ikke sam-
menlægges midlertidig med Kerteminde. 
 
Punktet skal være lukket indtil, der er truffet afgørelser om evt. opsigelser og processen er af-
sluttet, hvilket tidligst kan ske i marts 2021.  
 

3) Godkendelse af budget 2021  
Gennemgang heraf ved Hanne H. Wendel. 
Bilag samt PowerPoint er vedhæftet dagsorden. 
 
Forretningsudvalget indstiller til bestyrelsen at budget 2021 godkendes. 
 
Drøftelse: 
Budget 2021 er blevet justeret i forhold til det budget bestyrelsen fik fremlagt på bestyrelsesmø-
det d. 10. december 2021. 
 

• Forventninger til elevtallet er sat ned fra 715 til 680. 
• Udgift til vedligeholdelse- og investering er justeret og lagt ind på skolerne jf. plan. 
• Udgift til løn er nedjusteret på baggrund af kendt tilpasning/personale februar 2021. 
• Indtægt – a conto udslusningstaxameter kr. 1.325.000. Beløbet er modtaget mellem 

jul og nytår 2020, men overføres til 2021. 
• Indtægt - særtilskud kr. 4.253.000. Beløbet er modtaget mellem jul og nytår 2020, 

men overføres til 2021. Særtilskuddet skal støtte FGU-institutionerne i at sikre gode 
overgange til ungdomsuddannelserne og arbejdsmarkedet med særligt fokus på ele-
verne på egu-sporet. 
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Efter de sidste justeringer viser det samlede budget et forventet underskud på 1,1 mio. kr. 
før afskrivninger og 4,7 mio. kr. efter afskrivninger. 
Skolerne i Assens og Odense viser et forventet overskud, mens skolerne i Kerteminde, 
Nordfyn og Nyborg viser et forventet underskud på hhv. 2,0 mio., kr. 2,2 mio. kr. og 1,0 
mio. kr. 
 
Der er udarbejdet udkast til budget 2022 på baggrund af budgettet 2021 og med følgende 
forudsætninger: 
 
• Det antages at elevtallet er på niveau med 2021 – 680 hoveder svarende til 759 års-

elever. 
• Der forventes ikke særlige tilskud.  
• Udgift til løn er justeret ned – fuld effekt af tilpasninger i 2021. 
• Øvrige udgifter er på niveau med 2021 – dog ikke vedligeholdelse og investering. 
• Der er justeret i forhold til vedligeholdelses- og investeringsplan. De forventede udgif-

ter er lagt ind under hver skole. 
• Afskrivningerne må forventes at være højere end budgetlagt, da køb af ejendomme 

samt investeringer, der aktiveres i 2021, vil opskrive beløbene. 
 
Budget 2022 viser et forventet overskud før afskrivninger på knap kr. 80.000,- og et for-
vente underskud efter afskrivninger på knap 3,6 mio.kr.  
Såfremt der ikke modtages ”særtilskud” i 2022 og senere vil driften ikke være bæredygtig 
på længere sigt med de nuværende parametre. Derfor bør det være et opmærksomheds-
punkt. 

 
Konklusion: 
Bestyrelsen godkendte budget 2021. 
 

 
4) Eventuelt. 

Der har været et EU Udbud på indkøb af Ørredsmolt til Havørred Fyn. I morgen underskri-
ves en kontrakt mellem Erhvervshus Fyn A/S og Fyns Laksefisk, en del af FGU Fyn S/I. 
Rammeaftalen er gældende fra den 1. juli 2021 til den 30. juni 2025.  
Vi vil sørge for at der kommer mediedækning på det. 
 
Lars H. Hansen og Helle Nielsen gav status i forhold til salg af Grønnegårds Alle. 

 

 

 
 


