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Bestyrelsesmøde 
 
Dato: 25. marts 2019  
Sted: SOSU FVH, Fredericia afdelingen. 
 
 
 
Pkt. 1 Fremmøde 
Mødedeltagere: Jacob Bjerregaard, Lone Dybdal, Anne Mette Lund, Lone Rasmussen, Dan Skjerning, 
Jakob Bille, Jane Lønbæk, Poul Erik Madsen, Kamilla Nielsen, Hanne Helleshøj, Steen Kjeldsen, Claus Bull 
Andersen og Berit Staal.   
 
Ikke fremmødt: Erik Vinther. 
 
Øvrige deltagere: Kim Vorret, PwC, Henning Ventzelsen, PwC og Lotte Agerbo 
 
Velkommen til ny elevrepræsentant med stemmeret Kamilla Nielsen, EUX elev fra skolens afdeling i 
Vejle. Elevrepræsentant uden stemmeret Henrik Rasmussen er trådt ud af bestyrelsen, og skolens 
tværgående elevråd udpeger en ny elevrepræsentant i efteråret. 
 
 
Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden v. Jacob Bjerregaard 
Godkendt uden bemærkninger.  
 
 
Pkt. 3 Punkter til beslutning: 
Godkendelse af årsrapport 2018. Skolens revisor deltog på punktet.  
 
Revisor Kim Vorret gennemgik udvalgte områder fra årsrapporten 2018 og forelagde en dertilhørende 
blank påtegning fra revisor. Skolens aktivitet har været stødt faldende siden 2014, og der er ved årets 
afslutning et større underskud end budgetteret, men bedre end forventet i efteråret 2018. Frafald og 
arbejdstidens generelle anvendelse ligger stabilt, og det generelle omkostningsniveau er faldende.  
 
Drøftelse af årsværk pr. 100 elever og stigningen her, som blandt andet kan begrundes i omlægning af 
uddannelser og særligt flere udbudssteder. Bestyrelsen har tidligere besluttet, at bestyrelsen bakker op 
om skolens udbudssteder, men også om en indskrænkning af disse, hvis økonomien betinger det. 
 
Forventningen til regnskab 2019 viser et lille plus. De besparelser, der allerede er sat i værk ved eks. 
ændret kørselstakst og nedlæggelse af stillinger, er ikke slået ikke helt igennem endnu. Der er mange 
ubekendte faktorer, herunder søgetallet, KL’s udspil og rekrutteringssamarbejdet med kommunerne. 
 
Kommunerne er opmærksomme på - og opfordres i stigende grad til at være opmærksomme på -
omskolingselementer. Der er stor opfordring til at få skabt disse forløb i fællesskab. Rekruttering er en 
stor udfordring i alle kommuner, og der er behov for at tænke tværkommunalt. Små årgange giver 
udfordringer for alle og i flere sektorer. Skolen orienterer om igangsættelse af ny rekrutteringsstrategi 
omhandlende kampagner, før EUD-aktiviteter og deltagelse i uddannelsesmesser. Rekrutteringsstrategi 
dagsordensættes på et af bestyrelsens kommende møder.  
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Elevrepræsentanten bemærker, at særligt fordomme spænder ben for rekrutteringen. Der bør være et 
større fokus på at fortælle, at man som SSH/SSA udfører mange andre opgaver end at være på et 
plejehjem eller være i hjemmeplejen. Der bør være et tydeligere fokus på karrierevejen på SOSU.  
Elevrepræsentanten bemærker, at ikke alle på EUX får en praktikplads.  
 
Skolen har korrigeret sidste års bemærkninger fra revisionen, og revisionen bemærker fortsat, at det 
ikke er kutyme, at skolen giver julegaver og tilskud til personaleforening. Revisionen påpeger forhold for 
superbruger i Navision, hvilket der kompenseres for, ved at skolens chef for økonomi, ressourcestyring 
og administration foretager log-kontroller. Hvad angår persondata, arbejdes der fortsat på procedurer. 
Revisionen anbefaler yderligere kontrol på lønområdet, samt at der udfærdiges en skriftlig 
indkøbspolitik, som dokumenterer den praksis, som skolen i forvejen fører. 
 
Årsrapport 2018 og revisionsprotokollatet til årsrapport 2018 godkendes og underskrives af de 
tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og revisor. Det fraværende bestyrelsesmedlems underskrift vil 
blive indhentet rettidigt efterfølgende. Bestyrelsen tiltræder endvidere, at der ikke er bemærkninger i 
forhold til bestyrelsestjeklisten, samt at bestyrelsen har forholdt sig til de fremførte anbefalinger fra 
revisor. Steen Kjeldsen bemyndiges til at indrapportere tallene fra årsregnskabet til ministeriet.  
Bestyrelsen godkender revisionsprotokollat. 
 
 
Valg af finansieringspartner i forbindelse med Campus Horsens v. Steen Kjeldsen og Henning 
Ventzelsen, PwC 
 
Indledende til punktet ved Steen Kjeldsen om, at bestyrelsen i december bemyndigede formand, 
næstformand og skolens ledelse til at indhente tilbud om lånefinansiering.  
 
Gennemgang ved Henning Ventzelsen af indkomne tilbud om lånefinansiering, som placerer sig i den 
bedre del af markedet. Gennemgang af skolens lånebehov til Campus Horsens, herunder samt en buffer 
i forhold til uforudsete udgifter, samt eventuelt en fremtidig feriepengeforpligtelse. Der tages ikke flere 
penge hjem, end der viser sig at være brug for.  
 
Gennemgang af beslutningsparametre for valg af långiver, herunder sammenligning af lånetilbud, og 
gennemgang af proces for låneudbetaling. Det anbefales at vælge en låneportefølje, som skaber en høj 
grad af stabilitet. Anbefaling fra finansieringsrådgiver er Nykredit som långiver.  
 
Drøftelser af mulighederne for fremtidigt lån til byggeri i Fredericia på baggrund af belåning af 
ejendommene i Horsens og Vejle. Lånebehovet vil her ikke blive så stort, da der foreligger et tilsagn fra 
ministeriet om et stort etableringstilskud. 
 
Bestyrelsen tilslutter sig en samlet løsning med ca. 50 mio. kr. som fastforrentet lån og ca. 30 mio. kr. 
som variabelt forrentet lånvalg, heraf halvdelen med 20-årigt renteloft på 2%. Bestyrelsen tilslutter 
sig desuden valg af Nykredit som långiver. Den samlede anbefaling fra finansieringsrådgiver tiltrædes. 
Indsamling af data med henblik på legitimering af bestyrelsen over for långiver. 
 
 
Pkt. 4 Punkter til orientering:  
Strategiopfølgning 2. halvår 2018 v. Hanne Helleshøj 
Orientering ved Hanne Helleshøj om status på skolens strategiske satsningsområder. Vedlagt til 
orientering. Ingen yderligere bemærkninger fra bestyrelsen.  
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Fortrolig orientering v. Jacob Bjerregaard 
Skolens direktør Hanne Helleshøj går på pension den 1. september 2019. Hanne Helleshøjs sidste 
arbejdsdag bliver den 24. juni. Bestyrelsens møde den 24. juni ændres til kl. 12-14 i Fredericia med 
efterfølgende afskedsreception.  
Mandat fra bestyrelsen til at formand og næstformand indleder en proces for at finde ný direktør for 
skolen med tiltrædelse den 1. august 2019. Formand og næstformand vil sidde i ansættelsesudvalget 
sammen med rette medarbejderrepræsentanter. Bestyrelsen bakker op om dette og takker Hanne 
Helleshøj for hendes store indsats for skolen. 
 
Pkt. 5 Evt. 
Intet at bemærke.  
 
 
 
 
 
Referent: Lotte Agerbo  

 
 
 

 


