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 Bestyrelse 

 
Til stede:  Gregers Christensen, Claus Nielsen, Tina Jensen, Magnus von Dreiager, 

Maria Bjørn (medarbejderrepræsentant), Anette Holm (medarbejderre-
præsentant), Alex Lund Pedersen (kursistrådsrepræsentant), Mathias 
Winther Jensen (kursistrådsrepræsentant), Trine Ellegaard Christensen 
(uddannelseschef), Lars Lysdahl (salgs- og udviklingschef), Jacob Rex Pe-
dersen (økonomi- og administrationschef) og Inge Voller (rektor) 

 
Afbud:  Jeppe Poulsen 
 
Andre deltagere:  Jens Bernhart (referent) 
 
Gregers Christensen bød velkommen til det første møde i denne bestyrelses 4-årige funktionsperi-
ode.  

 
1. Konstituering af bestyrelsen og valg af formand og næstformand 
 
Bestyrelsen konstituerede sig i henhold til vedtægterne. Vidensby Lyngby-Taarbæk har udpeget 
Claus Nielsen (Hotel Sinatur Frederiksdal). VUC Lyngbys 5 dækningskommuner har udpeget Mag-
nus von Dreiager fra Lyngby-Taarbæk Kommune. Medarbejderside har genvalgt Anette Holm 
(stemmeret) og Maria Bjørn (ikke stemmeret). Fra kursistrådet fortsætter Alex Lund Pedersen og 
Mathias Winther Jensen fra den tidligere bestyrelse frem til sommer 2022. Gregers Christensen er 
udpeget af rektorkollegierne for hhv. danske professionshøjskoler og erhvervsakademier. 
 
Bestyrelsen supplerede sig med Tina Jensen, rektor for FGU Nord, samt Jeppe Poulsen, direktør 
SOSU H. 
 
Gregers Christensen meldte sig som formand. Bestyrelsen valgte Gregers Christensen som for-
mand. Claus Nielsen meldte sig som næstformand. Bestyrelsen valgte Claus Nielsen som næstfor-
mand. 
 
2. Velkomst og præsentationsrunde  
 
Gregers Christensen bød velkommen til den nykonstituerede bestyrelse. 

 
3. Bestyrelses rammer for arbejdet 
 
Inge Voller gennemgik på baggrund af de udsendte bilag bestyrelsens vedtægter, bestyrelsens for-
retningsorden samt bestyrelsens årshjul. 
 
Bestyrelsen godkendte forretningsordenen for VUC Lyngbys bestyrelse. Vedtægterne for VUC 
Lyngbys bestyrelse med tilhørende bilag er givet af Børne- og Undervisningsministeriet, så disse 
tager bestyrelsen til efterretning. Årshjulet for VUC Lyngbys bestyrelse er godkendt med den æn-
dring, at godkendelse af Erhvervsstyrelsens optegnelser fremover vil finde sted i august i stedet for 
i maj. 
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Maria Bjørn spurgte, om punktet vedrørende løn- og personalepolitik med fordel kunne flyttes til 
oktober fra december. Inge Voller forklarede, at det giver bedst mening at fastholde placeringen i 
december, da det er et orienteringspunkt. Det var Maria Bjørn og resten af bestyrelsen enig med 
hende i. 
 
4. Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsordenen er godkendt med den ændring, at punkt 10 udskydes til næste møde. 
 
5. Godkendelse af referat fra sidste møde 
 
Referatet fra mødet onsdag den 23. marts 2022 er godkendt.  
   
6. Referatopfølgning 
 
Claus Nielsen efterspurgte på sidste bestyrelsesmøde en uddybning vedrørende faldende varme-
udgifter og stigende energiudgifter. Jacob Rex Pedersen fortalte, at der i 2020 og 2021 er sket be-
tragtelige besparelser på varme og på energi generelt. For 2022 er billedet usikkert pga. stigende 
varme- og energiudgifter på verdensplan samt etablering af solcelleanlæg (igangsat maj 2022). 
 
Anette Holm foreslog, at VUC Lyngby fortæller omverdenen om besparelsen på energiforbrug og 
CO2-udledning, så institutionen brander sig som bæredygtig skole. Inge Voller ville gå videre med 
dette. 
 
7. Meddelelser 

 
Inge Voller orienterede på baggrund af det udsendte bilag.  
 
Anette Holm supplerede med at fortælle om VUC Lyngbys internationale samarbejde, hvor fx en 
klasse på den 2-årige hf har været i Finland for at besøge en højskole med fokus på bæredygtighed. 
Det planlagte genbesøg blev desværre aflyst pga. corona hos finnerne på det pågældende tids-
punkt. 
 
Inge Voller orienterede desuden om det tilsyn for 2021, som VUC Lyngby ved chefkonsulent for 
planlægning og kvalitet har foretaget med driftsoverenskomstparterne i samarbejde med de øvrige 
VUC’er i hovedstadsområdet på FVU og Ordblindeundervisning for voksne. Tilsynet foretages år-
ligt. 
 
8. Godkendelse af 1. kvartalsrapporten inklusive drøftelse af den økonomiske situation og mu-

lige tiltag 
 

Jacob Rex Pedersen gennemgik den økonomiske situation på baggrund af det udsendte bilag. Af bi-
laget fremgår, at VUC Lyngby i 1. kvartal 2022 har oplevet nedgang i aktivitet på hf-enkeltfag, AVU, 
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FVU og OBU. Derfor er estimat for 2022 justeret mht. forventet aktivitetsniveau, dog er de budget-
terede aktivitetstal for de resterende 3 kvartaler fastholdt med undtagelse af hf-enkeltfag. 
 
Andre VUC’er, som VUC Lyngby sammenligner sig med, har oplevet tilsvarende nedgang i aktivitet 
på hf-enkeltfag allerede i 2021, og ledelsen forventer derfor, at denne nedgang vil fortsætte (som 
på andre VUC’er). VUC Lyngby har endvidere oplevet nedgang i aktivitet på AVU i både 2021 og 1. 
kvartal 2022. Det forventes, at nedgangen i aktivitet på AVU ikke fortsætter i samme grad. 
 
Den generelle grund til nedgang i aktivitet opfatter VUC Lyngby som konsekvens af højkonjuktur og 
lav arbejdsløshed blandt både unge og voksne. 
 
Økonomisk har dette konsekvenser for estimatet for 2022. Det samlede resultat estimeres til et 
underskud på ca. 1 mio. kr., hvor budget 2022 bød på et overskud på 434.000 kr. Ledelsen har en 
række ideer til, hvordan VUC Lyngby kan arbejde på at sikre, at vi får mindst lie så mange årskursi-
ster i resten af 2022, som der er budgetteret med. Det foreslås derudover, at vi ser tiden an i løbet 
af 2022, tager det underskud, som 1. kvartalsrapporten indikerer og ikke foretager organisatoriske 
tilpasninger på nuværende tidspunkt. 
 
Maria Bjørn spurgte, om VUC Lyngby er tilstrækkeligt polstret til at kunne ride denne nedgang af. 
Tina Jensen supplerede med at støtte denne strategi. Det er ledelsens og bestyrelsens vurdering, 
at det er en holdbar tilgang til håndtering af den nuværende situation. 
 
Tina Jensen og Maria Bjørn orienterede desuden om sidste nyt vedrørende uddannelse af ukrain-
ske flygtninge i denne del af Storkøbenhavn. 
 
Anette Holm spurgte til, hvad der skulle kunne gå fremad i 2. kvartal 2022. Inge Voller fortalte, at 
aktiviteten i hovedsagen tælles i 1. og 3. kvartal, så der aldrig vil blive registreret høj aktivitet i 2. 
aktivitet. Det betyder, at en positiv udvikling i 3. kvartal vil kunne gøre den store og forventede for-
skel. 
 
Claus Nielsen bifaldt også den valgte strategi. Han opfordrede til, at VUC Lyngby i fremtidig budget-
lægning prøver at tage højde for, om der er tegn på hhv. høj- og lavkonjuktur. 
 
Inge Voller orienterede desuden om en sag vedrørende FVU-aktivitet i 2020, hvor sagen stadig ver-
serer. Den bliver formentlig afgjort i 2022, og det nuværende tilbagebetalingskrav fra STUK i Bør-
ne- og Undervisningsministeriet, som er i partshøring, lyder på 2,8 mio. kr.  
 
Gregers Christensen opfordrede til, at VUC Lyngby ikke går i panik, men heller ikke sidder på hæn-
derne. Bestyrelsen takkede for gennemgangen og tog den godkendte kvartalsrapporten til efter-
retning. 
 
9. Godkendelse af den finansielle strategi 
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Da medlemmerne på dette bestyrelsesmøde alle er gengangere fra den foregående bestyrelse, ud-
skydes punktet til næste møde i august, da det er en god måde at få indblik i VUC Lyngbys organi-
sering på. 
 
10. Godkendelse af Erhvervsstyrelsens optegnelser om VUC Lyngby 
 
Punktet udskydes til næste møde i august. 
 
11. Evaluering af de strategiske indsatser i kursusåret 2021/2022 
 
Trine Ellegaard Christensen gennemgik evalueringen af de strategiske indsatser i indeværende kur-
susår.  
 
Anette Holm spurgte til, om kommunikationsplan og procesbeskrivelse for VUC Business Partner 
har gjort en forskel. Lars Lysdahl fortalte, at der er kommet flere cases og gode historier ved hjælp 
fra kommunikation. Udfordringen i forhold til at etablere aktivitet er ikke manglende procesbeskri-
velse, men igen den nuværende højkonjuktur og at virksomhederne trækker tilsagn og aftaler til-
bage, fordi det går for godt og de mangler arbejdskraft. Derfor har de ikke ressourcer til efterud-
dannelse. 
 
12. Præsentation og drøftelse af strategiske handleplaner for kursusåret 2022-2023 
 
Inge Voller orienterede om processen bag det udsendte bilag, hvor medlemmer af VUC Lyngbys 
bestyrelse, ledelsen samt repræsentanter fra medarbejderne har deltaget aktivt i en strategidag 
sidst i april.  Ledelsen har samlet input fra dagen sammen, samlet nogle under samme hat og for-
søgt at prioritere dem. 
 
Inge Voller gennemgik derefter de 8 handleplaner, som ledelsen foreslår. 4 handleplaner hører ind 
under det strategiske mål og verdensmål om kvalitetsuddannelse, de øvrige 4 hører ind under kli-
ma og bæredygtighed, partnerskaber for handling, sundhed og trivsel (og kultur og trivsel). 
 
Bestyrelsen skal vedtage den endelige version af handleplanerne for 2022/23 på mødet i august.  
 
Anette Holm roste processen og det foreløbige produkt, for både hun selv og andre medarbejdere 
oplever at blive lyttet til og at input fra medarbejderside bliver brugt positivt. 
 
Mathias Winther Jensen gav feedback på dels skriftligheden, hvor hans bud er, at lærerne skal sæt-
te mere fokus på skriftligheden i undervisningen, dels it-kompetencerne, hvor det er hans og med-
kursisters erfaring, at lærerne bruger for forskellige og for mange forskellige it-platforme. Alex 
Lund Pedersen supplerede, at man som kursist under nedlukning skulle navigere mellem 4 plat-
forme. Og at det er klart for mange platforme. Inge Voller tog dette til efterretning og vil tage det 
med tilbage.  
 
Gregers Christensen supplerede endeligt med, at der er god grund til også at sætte fokus på med-
arbejdernes it-kompetencer - samt at retænke uddannelserne og sætte fokus på gennemførelse. 
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Inge Voller takkede for de input, hun fik på mødet. På næste møde vil den endelige udgave blive 
fremlagt. 
 
13. Orientering om muligheder for at forbedre VUC Lyngbys bygninger og anlæg 
 
Inge Voller orienterede om muligheder for at igangsætte renovering af dele af VUC Lyngbys byg-
ninger og anlæg. Således er der allerede nu behov for at gøre noget ved tag på mellemgang og 
idrætshal, parkeringspladsen og måske også studiemiljøet. Samlet er prisen pt. 14 mio. kr., men 
der er udarbejdet forslag til planer, hvor de er gradueret efter omfang og pris. Det er ledelsens øn-
ske, at VUC Lyngby gør noget, men ledelsen vender tilbage med et mere konkret forslag. 
 
Inge Voller fortalte desuden, at der er berammet et møde med borgmesteren for Lyngby-Taarbæk 
Kommune, som handler om en drøftelse af de skrinlagte planer for en idrætshal. Magnus von Dre-
iager supplerede omkring muligheden for at genoplive samarbejdet med Lyngby-Taarbæk kommu-
ne ved at uddybe, hvordan kommunens behov og muligheder har ændret sig i mellemtiden 
 
Maria Bjørn spurgte til nuværende og fremtidigt antal parkeringspladser. Det nuværende forslag vil 
give 14 færre pladser. Dette udtrykte hun bekymring over. 
 
Claus Nielsen ønskede, at forslagene kigges igennem med fokus på, om de kan skabe tilgang af nye 
kursister og elever. 
 
Mathias Winther Jensen og Alex Lund Pedersen opfordrede til en forbedring af studiemiljøet i van-
dregangen, hvor kursistrådslokalet ligger. Det er en af de ting, som de og andre kursister fokuserer 
på, når de søger uddannelsessteder. Alex Lund Pedersen opfordrede til, at kursister/elever orien-
teres om de eksisterende muligheder for studiepladser. 
 
Anette Holm opfordrede til, at der fortsat vil være en overdækket cykelparkering, som understøt-
ter, at VUC Lyngby er en grøn og bæredygtig skole. 
 
Inge Voller takkede for de forslag og input, der kom fra bestyrelsen. Hun vender tilbage på et 
kommende bestyrelsesmøde. 
 
14. Evt. 
 
Inge Voller henviste til det fremsendte bilag med kommunikationsoversigt og bad desuden om ko-
pi/billede af pas og kørekort. Det skal sendes til Jacob Rex Pedersen. Det skal Deloitte modtage 
pga. hvidvaskningsloven. 
 
Mathias Winther Jensen takkede for sin tid i bestyrelsen. Det har været en god erfaring, og han har 
oplevet at blive taget godt imod. Gregers Christensen takkede Mathias Winther Jensen for aktiv og 
konstruktiv deltagelse i VUC Lyngbys bestyrelse. 
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Inge Voller foreslog de datoer, som er fremsendt til med dagsordenen. Bestyrelsen drøftede dette 
forslag og lagde sig foreløbig fast på disse mødedatoer. Inge Voller inviterer bestyrelsen i Outlook.  
 
 
Kommende møder: 
Tirsdag den 23. august 2022 
Mandag den 10. oktober 2022 
Onsdag den 14. december 2022  
Torsdag den 9. marts 2023 
Onsdag den 24. maj 2023 
 
 
_____________________ ________________________ ______________________ 
dato underskrift dato underskrift dato underskrift 

Gregers Christensen Claus Nielsen  Magnus von Dreiager   

 
______________________ ________________________ ______________________ 
dato underskrift dato underskrift dato underskrift 

Tina Jensen                      Jeppe Poulsen                Mathias Winther Jensen   
 
______________________ ________________________ ______________________ 
dato underskrift dato underskrift dato underskrift 

Alex Lund Pedersen                      Anette Holm      Maria Bjørn 

 

______________________ 
dato underskrift  

Inge Voller                      


