
 
 
 

Referat 
 
Møde:  Bestyrelsesmøde for FGU-Vest - Esbjerg, Fanø og Varde Kommuner 
 
Tidspunkt: Torsdag den 24. oktober 2019 kl. 16.30 – 18.30 
 
Sted: FGU Vest – Esbjerg – Ravnevej 9, 6705 Esbjerg Ø  
 
Deltagere: 
Brian Lyst udpeget af Fagbevægelsens Hovedorganisation 
Lars Katzmann udpeget af bestyrelserne for Varde Handelsskole og Handelsgymnasium, Social og 
Sundhedsskolen Esbjerg, Rybners, Kjærgaard Landbrugsskole, AMU Vest, Ribe Katedralskole. 
Rasmus Peter Rasmussen udpeget af kommunalbestyrelsen i Esbjerg 
Kurt Bjerrum udpeget af kommunalbestyrelsen i Esbjerg 
Peder Pedersen udpeget af Fagbevægelsens Hovedorganisation 
Niels Heinel udpeget af kommunalbestyrelsen Fanø 
 
Charlotte Clausen, FGU Vest, Varde 
 
Afbud: 
Michael Boel Olesen udpeget af Dansk industri 
Peder Foldager udpeget af kommunalbestyrelsen i Varde 
Nadja Friis udpeget af Dansk Erhverv 
Steen Holm Iversen udpeget af kommunalbestyrelsen i Varde 
 
Ronny Nielsen, FGU Vest, Esbjerg (valgt med stemmeret) 
 
Mødeleder:  
Brian Lyst 
 
Referent: 
Thomas Rosenqvist 
 
Dagsorden: 

1 Velkomst og godkendelse af dagsorden  
 
 

Beslutning: 
Godkendt 

2 Orientering fra formanden Til orientering: 
 

3 Orientering fra institutionens leder 

• Personalesituationen 

• Lokalesituationen 

• Institutionsudviklingsaftalen 

• Samarbejdet med kommunerne 

• Uddata+ 

 

Til orientering: 
Mangler primært undervisere til dansk og 
matematik i Varde og primært engelsk i Esbjerg. 
Vi er lige nu også meget sårbare på 
naturfagene. Vi påregner at gå i opslag igen i 
den kommende uge. 
 
Der er p.t. ledelsesmæssig fokus på institution-
ens længerevarende sygemeldinger. 
 
Der er meget stort pres på lokaler i både Varde 
og Esbjerg. Vi er i dialog med Mærsk i Esbjerg 
ligesom nogle lokaler er ved at blive renoveret 
for skimmelangreb. 
 



 
 
 

Der vil kunne opnås et tilskud på 1,5 mio. kr. til 
realisering af næste års institutionsaftale. Vi 
forventer at fortsætte samarbejdet med UCSyd, 
der nu kender vores organisation og behov rigtig 
godt. 
 
Vi har et rigtig godt samarbejde med kommu-
nerne og har nu haft besøg fra Esbjerg Kommu-
ne i flere omgange. I næste uge kommer §17 
stk. 4 udvalget på besøg. 
 
Der er stadig væsentlige udfordringer med 
Uddata+. Det er en landsdækkende udfordring. 
 

4 Regnskab for Produktionsskolen Lustrupholm 

 
 

Beslutning: 

Regnskabet blev godkendt. 

 

Thomas skal nærmere undersøge vilkårene og 

mulighederne i den beskrevne huslejefritagelse 

vedrørende skolen i Ribe. 

5 Regnskab for Produktionsskolen Varde 

 

Beslutning: 

Regnskabet blev godkendt. 

 

Thomas er i dialog med Varde Kommune og 

Kommunekredit vedrørende det kommune-

garanterede lån. Bestyrelsen vælger at fort-

sætte den nuværende afdragsordning, der giver 

en hurtig afvikling af lånet. 

6 Åbningsbalance for FGU Vest 

 

Beslutning: 

Åbningsbalancen blev godkendt. 

7 Eventuelt 

 

Bestyrelsen ønsker institutionens samlede 
bankforretninger undersøgt yderligere, når 
sammenlægningen er endelig. 
  

8 Bestyrelsens punkt. 

 

Til drøftelse 

 


