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Dagsorden: bestyrelsesmøde  
 
  Mandag d. 28. marts 2022 kl. 15.00 – 18.00. Bemærk nyt mødetidspunkt. 

Mødet afholdes i det store mødelokale, Falen 200, 5250 Odense SV. 
 
 
 
Deltagere:  
Mogens Mulle Johansen, Byrådsmedlem, Assens Kommune, mojoh@assens.dk  
Helle Nielsen, Formand FH – Fyn, helle@fh-fyn.dk  
Morten Andersen, Borgmester, Nordfyns Kommune - man@nordfynskommune.dk 
Michael Eskamp Witek, Byrådsmedlem, Odense Kommune, mew@sde.dk.dk 
Lars Bregnehøj, Direktør, Syddansk Erhvervsskole, lbh@sde.dk  
Hans Møller, Afdelingsleder, Per Aarsleff A/S, hmo@aarsleff.com  
Lars Henning Hansen, FH-Fyn - lahh@danskmetal.dk 
Kasper Ejsing Olesen, Borgmester, Kerteminde Kommune, pol-keo@kerteminde.dk 
Morten Bundgaard Christensen, Director Production BA Forage, Kverneland Group Kerteminde, 
morten.bundgaard.christensen@kvernelandgroup.com 
Albert Pedersen, TR, FGU FYN, Nyborg, hap@fgufyn.dk (stemmeberettiget) 
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:  
Sonja Marie Jensen, Byrådsmedlem, Nyborg Kommune, smj@nyborg.dk  
 
 
Dagsorden 

1) Godkendelse af dagsorden. 
 

2) Orienteringer fra formanden. 
 

3) Opfølgning på beslutninger fra sidste møde. 
 
BDOs anbefaling i forhold til indbetaling af indefrosne feriemidler.  
FGU FYN får en tilskrivning pr. 31/12 2021 på ca. 62.600 for perioden d. 1/6 – 31/12 2021, så 
der er en gæld på ca. 7.301.000 pr. 31/12 2021. 

Gælden forrentes PT med 1,5% men renten afhænger at renten i samfundet, og som det ser ud 
nu, vil renten blive højere fremover. 

P.t. betaler FGU FYN ikke negativ rente på indestående hos Danske Bank, men negative renter 
af indestående hos Arbejdernes Landsbank. 

FGU FYN får p.t ingen rente af indestående. 

Kan se, at I pr. 31/12 2021 har ca. 53 mio. kr. i indestående i Danske Bank og ca. 1,5 mio. kr. i 
Arbejdernes Landsbank Bank. 
 
Hvis FGU FYN likviditetsmæssigt ikke har bruge for pengene de næste mange år, er BDO af den 
opfattelse, at FGU FYN bør indbetale restsaldoen. 
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En anden mulighed kunne være at indbetale en mindre del af den samlede beløb.. 

 
Opfølgning på EGU efter direktørmødet med ungdomsuddannelser. 

 
Drøftelse: 
Konklusion: 
 
 

4) Årsregnskab 2021 fremlæggelse ved BDO. 
FGU FYNs årsregnskab foreligger nu til underskrift i bestyrelsen. Beretningen og årsregnskab er 
godkendt af institutionens revision. 
 
Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsrapporten 2021 indeholdende den af revisionen god-
kendte årsberetning og årsregnskab for 2021. 
 
4 bilag: udsendes efterfølgende – forventeligt kun et par dage før mødet 
• Årsrapport 2021 
• Revisionsprotokol 2021 
• Bestyrelsestjekliste 
• Bestyrelsens stillingtagen. 

 

Drøftelse: 
Konklusion: 
 
 

5) Digital løsning for regnskabsindberetning. 
Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har udviklet en digital løsning af regnskabsindberetningen. Den  
digitale løsning medfører, at FGU FYN ikke skal indsende årsregnskabet m.v. i papirformat. 
 
For at kunne indberette materialet med digital signatur skal bestyrelsen forinden, udpege en per-
son, der bemyndiges til på bestyrelsens vegne at signere den elektroniske indberetning digitalt.  
 
STUK henstiller til, at der ved indberetningen ikke er personsammenfald imellem den person, der 
indtaster data, og den person, der signerer indberetningen digitalt med NemID. 
 
Den bemyndigede person indestår for, på bestyrelsens vegne, at det indberettede materiale er 
fuldstændigt og forefindes i institutionen. Herunder, at der i institutionen forefindes et revideret 
årsregnskab og et tilhørende revisionsprotokollat. Materialet skal være underskrevet digitalt af 
alle stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer. Det anbefales, at bestyrelsen bemyndiger rektor 
Gitte Lykkehus. 
 
Drøftelse: 
Konklusion: 
 
 

6) Godkendelse af regnskabsinstruksen 2022. 
FGU FYNs regnskabsinstruks er revideret i henhold til Økonomistyrelsens vejledning og skal 
godkendes i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet. 
Regnskabsinstruksen beskriver institutionens opgaver og regnskabsmæssige organisation, IT  
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anvendelsen i forbindelse med regnskabsføringen, hvilke administrative systemer, der skal an-
vendes og hvordan institutionens løn- og økonomifunktioner konkret organiseres.     
 
Regnskabsinstruksen er vedhæftet som bilag. 
 
Drøftelse: 
Konklusion: 
 

 
7) Status på elever pr. 15. marts 2022. 

Elevtal fordelt på stamhold/fagtemaer samt kommuneliste er vedhæftet som bilag. 
 

 
 

         Forklaring på forkortelser på ovenstående:  

• AGU: Almen grunduddannelse 
• PGU: Produktionsgrunduddannelse 
• FEGU: Erhvervsgrunduddannelse (nye) 
• Basis: Elever der endnu ikke er placeret på spor 
• EGU gl.: Erhvervsgrunduddannelse (gamle/afløb) 

 
Drøftelse: 
Konklusion: 
 

8) Orientering ift. FGU FYN v. Gitte 
- Status på salg af jordstykker i Marslev. 
- Orlov - Martin Stenmann, Nyborg Kommune 
 

9) Henvendelse fra medarbejderne i Odense 
 
 
Drøftelse: 
Konklusion: 
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10) Nyt fra skolerne jf. bilag (lukket) 
Bilag vedhæftet. 
 
 

11) Nyt fra medarbejderrepræsentanterne. 
 
 

12) Til-/afgang personale. 
Oversigt bliver præsenteret på mødet. 
 
Drøftelse: 
Konklusion: 
 

13) Evaluering af indsatser i den forløbne bestyrelsesperiode. 
- Oplæg ved Gitte 
Bilag eftersendes.  
 

 
14) Eventuelt. 

 
 

 
 
 
Mogens Mulle Johansen   Gitte Lykkehus 
Formand    Rektor 


