
Referat fra møde i bestyrelsen for Campus Vejle, 
24/9 2020 
 
 
Til stede:  
Finn Dyhre Hansen (formand), Dorthe Vestergaard (næstformand), Morten Hansen, Daniel 
Borregaard, Henriette J Stewart, Tony Quist, Morten Weiss-Pedersen, Tonny Haxgart 
 
Afbud: Christoffer Melson, Per N Nielsen 
 
Referent: Jacob Lund 
 
Gæster til punkt 6: Lars Therkelsen, Mads Rudbeck - begge fra Handelsgymnasiet på 
Campus Vejle 
 

 Finn Dyhre Hansen bød velkommen til mødet og til de to 
nye medlemmer af bestyrelsen, Dorthe Vestergaard (HK) 
og Daniel Borregaard (elev - HHX). 

Godkendelse af dagsorden Godkendt - dog blev punkt 6 blev flyttet frem som første 
punkt efter godkendelse af dagsorden og referat 

Godkendelse af referat fra mødet 
20/6 2020 

Godkendt 

Punkt 6 i dagsorden Morten Weiss-Pedersen indledte punktet med at fortælle, 
at eksamensresultatet på Handelsgymnasiet i sommeren 
2020 var på 6,6. Dette er en stigning i forhold til 2019 på 
0,5 karakterpoint. 
 
Formanden anerkendte resultatet og opfordrede til, at 
der fortsat fokuseres på en positiv udvikling 
 
Lars Therkelsen, faggruppeleder i matematik på HHX, og 
Mads Rudbeck, faggruppeleder i VØ på HHX, 
gennemgik herefter planen for de to faggruppers arbejde 
med at løfte elevernes faglige niveau.  
 
Der blev omdelt et bilag om løfteevnen (se bilag 1 til 
referatet) 
 
Dorthe Vestergaard anerkendte indsatsen fra 
faggrupperne, og bemærkede især gruppernes fokus på 
niveaudeling og kollegial supervision 
 



Formanden fandt, at det var godt, at initiativerne kommer 
fra lærerne. Supervision kan ses som et opgør med “den 
gamle skole”, hvor lærerne ikke delte erfaringer. Han 
foreslog endvidere, at man lod sig inspirere af, hvordan 
man arbejder på andre skoler. I det hele taget glædede 
han sig over, at det bliver italesat på skolen, at man skal 
arbejde med at løfte elevernes faglige niveau. 
 
Lars Therkelsen inviterede bestyrelsens medlemmer til 
at komme og overvære undervisningen. Han kunne, 
sammen med Mads Rudbeck, fortælle, at skolens 
pædagogiske tilsynsførende (i forbindelse med læreres 
pædagogikum-uddannelse) ofte kommer rundt og 
besøger andre skoler, ligesom der bliver indsamlet 
inspiration gennem deltagelse i faglige konferencer.  
 
Morten Weiss-Pedersen afsluttede punktet med at sige, 
at det var godt at se, at gruppen arbejder med 
problematikken. 

Punkt 3 Orientering Morten Weiss-Pedersen orienterede: 
 
Studieboliger 
Der arbejdes på at finde en alternativ løsning angående 
opførelsen af studieboliger efter, at virksomheden bag 
den planlagte opførelse har trukket sig fra opgaven. 
 
Optagelsestal 
Bilag 2 til referatet 
 
Angående HF blev det oplyst, at der er én klasse mere 
på Campus Vejle HF end på Rosborg HF  
 
Uddannelsesleder på HHX 
Der er ansat en ny uddannelsesleder på HHX, Thomas 
Dalgaard, der har mange års erfaring fra 
handelsskole/handelsgymnasiet. Han supplerer 
uddannelseslederen, Joan Kaltoft, der blev ansat. Det 
blev i den forbindelse kommenteret, at Joan Kaltoft, er 
lykkedes med en stor indsats i en svær tid. 
  
Corona-status  
Klasserne holdes adskilte for at mindske smittefaren. 
Hvis der konstateres smitte hos en elev, hjemsendes 
klassen. Der er for øjeblikket to hjemsendte klasser. 
Situationen er ikke uden udfordringer. Mange elever er 
trætte af ikke at kunne benytte skolens faciliteter fuldt ud, 
men de udviser stor forståelse og accepterer situationen. 
De fleste ønsker ikke, at der igen kommer en total 
nedlukning med digital undervisning 



 
EUX 
EUX-tema udsættes til decembermødet.  
 

Punkt 4 Regnskab 1. halvår Kantinen og kursuscenteret er endt med et samlet 
underskud på ca 4 mio i 1. halvår. Økonomien på de 
andre afdelinger, har til gengæld været tilfredsstillende. 
 
Der har været en meget stram styring af blandt andet 
anskaffelser og vedligeholdelse, hvilket har gjort det 
muligt at mindske underskuddet. Der er primært tale om, 
at anskaffelser på It-udstyr har været begrænset. 
 
Besparelsesplanen, der blev introduceret i sidste skoleår 
har været hård, men er slået positivt igennem på 
økonomien 
 
Likviditeten er forbedret - blandt andet på grund af 
begrænsninger i anskaffelser, der ikke er direkte 
undervisningsrelateret. 
 
Et evt. salg af Boulevarden 17 vil også påvirke 
likviditeten positivt. 
 
Estimat 2020: 
Det forventede resultat for hele 2020 er et underskud på 
4,6 mio i 2020, hvoraf kantine og kcv belaster det 
samlede resultat med et underskud på 7 mio. 
Feriepengeregulering bevirker, at der skal afsættes 2 
mio 
 
Likviditeten er sikret for hele året 
 
Der blev henvist til bilag 2 til dagsordenen. 
 
Budget 2021 
Såfremt der ikke kommer ubehagelige overraskelser i stil 
med corona-situationen forventes økonomisk bedre tider 
i 2021. Budgettet for næste regnskabsår godkendes på 
møde i december 
 
Omkostningen til underviserløn er budgetteret med et 
noget lavere beløb i 2021 i forhold til 2020. Henriette 
Stewart kommenterede til dette, og spurgte til 
forudsætningerne for budgettet - om der i budgettet 
f.eks. er taget højde for, at man regner med en klasse 
mere i 1.g i 2021 end i 2020?  
 
Det blev oplyst, at man er opmærksom på det, og at 



budgettet i øvrigt ikke er færdigudarbejdet. 
 
Morten Weiss-Pedersen fortalte, at blandt andet 
omkostningerne til pædagogikum bliver lavere, og han 
udtrykte samtidig håb om, at der i skoleåret 21/22  vil 
være mere luft i økonomien. Underviserne er pressede. 
Der er til gengæld en frygt for, at taxametret kan blive 
yderligere beskåret i forbindelse med den nye 
politireform, hvor en del af finansieringen skal komme fra 
en reduktiom af undervisningstaxametret. 
 
Henriette Stewart spurgte efterfølgende til, hvorfor der er 
forskel på dækningsgraden for de enkelte afdelinger. 
Tonny Haxgart begrundede det med, at der er forskellige 
forudsætninger for afdelingerne, men at man ville kigge 
på det. 
 

Salg af Boulevarden 17 Bestyrelsen godkendte salget af Boulevarden 17 på det 
foreliggende grundlag 
 
Køber er firmaet KPC og salgsprisen er kr. 9 mio.  
 

Status på strategiarbejdet Morten Weiss-Pedersen præsenterede en status på 
strategiarbejdet.  
 
Finn Dyhre Hansen savnede en større tydelighed i, 
hvorledes de fire indsatsområder afspejler, at eleven er i 
centrum. Det er vigtigt, at “den nye medarbejderrolle”, 
som bestyrelsen drøftede på seminaret i februar, 
defineres. Undervisningen skal møde den virkelighed, 
som eleverne er i. Hensynet til en nye elevtype 
forudsætter, at medarbejderrollen er klar. Der skal være 
en kobling mellem udsagnet “hvor man kan være sig selv 
sammen med andre” fra bestyrelsens vision til den 
strategi, der bliver udformet. 
 
Morten Hansen bemærkede, at det er godt med 
tidsplaner, at handleplaner er væsentlige, og at 
proceduren for opfølgning på handleplanerne skal indgå i 
den endelige strategi. Der skal være en løbende 
afrapportering til bestyrelsen, når strategien går i gang. 
Han opfordrede til, at man gør så meget som muligt 
målbart, så der kan følges op. Det stiller ekstra krav til 
styringen, men vil sikre en god effekt af arbejdet.. 
 
Formanden støttede, at det er vigtigt, at det fremgår 
tydeligt, hvem der er ansvarlige for udviklingen og 
opfølgningen. 
Henriette J Stewart kommenterede at, målene i 



læreplanerne for eleverne har ikke ændret sig, men at 
elevernes forudsætninger er ændrede - f.eks at eleverne 
ikke længere har lektier i folkeskolen. Lærernes arbejde 
er blevet anderledes - de skal hurtigere forme eleverne - 
eksempelvis ved at lære dem at lave lektier. 
 
Formanden afsluttede punktet med at sige, at 
bestyrelsen glæder sig til at se det endelige resultat på 
decembermødet. 
 

Økonomiske fokuspunkter Kursuscentrets situation blev drøftet.  
Der vil ske en videre behandling i direktionen, der 
kommer med en indstilling til bestyrelsen. 
 
Samarbejde med SDE 
Der er åbnet mulighed for samarbejde med SDE 
angående fællesskaber omkring køkken, pedel, it. Der 
bliver præsenteret en business-case for bestyrelsen i 
december. 
 
Der er behov for at finde måder hvorpå, der kan 
effektiviseres på forskellige områder, da taxametret som 
det er nu, knapt kan dække de direkte 
undervisningsrelaterede udgifter. 
 
Bestyrelsen godkendte, at direktionen arbejder videre 
med sagen. 
 
Økonomistyring af HHX-afdelingen 
Der blev omdelt et notat fra EY med revisors 
kommentarer til økonomistyringen.  
Se bilag 3 til referatet. 
 
Formanden bemærkede at det var tilfredsstillende at se, 
at procedurerne er i orden. 
 
Renteswap - og rentecap 
 
Direktionen foreslår, at skolens renteswap og rentecap 
opsiges. Det vil betyde en omkostning på kort sigt, men 
en samlet forbedring på 2,5 mio kr pr år fremover. 
 
Bestyrelsen godkendte, at direktionen går videre med 
sagen. 
 
 
 
Bygningsmassen 
 



En del af bygningerne på Boulevarden 48 trænger til 
istandsættelse inden for de kommende år. Der er i færd 
med at blive udarbejdet et forslag til renoveringer og 
eventuelle ombygninger, der kan præsenteres for 
bestyrelsen. 

Direktørens resultatlønskontrakt 
19/20 

Bestyrelsen udfærdigede en endelig opgørelse 

Direktørens resultatlønskontrakt 
20/21 

Bestyrelsen behandlede kontrakten 

Mødedatoer 2021 Bilag 7 - medlemmer indkaldes ifølge planen 

Evt. Der var ikke punkter til eventuelt 

 


