REFERAT FOR BETYRELSESMØDE PÅ
VIDEN DJURS
Torsdag den 17. december 2020 KL. 17.00

STED: Microsoft Teams møde
DELTAGERE: Kirsten Nielsen Sørensen (KNS), Bo Nørregaard Jensen (BNJ), Gunnar Sørensen (GS),
Johnny Houmann Christensen (JHC), Jesper Knudsen (JES), Lars Stadsgaard Henning (LSH), Malene
Aaris (MAA), Kirstine Bille (KB), Anton Bay Hansen (ABH), Henning Jensen (HJ)
REFERENT: Marianne Skov (MS)
AFBUD: Jesper Thorup (JT), Joachim Nisgaard (JN), Kirsten Jensen (KJ), Martin Lange (ML), Mads
Fog Lisby (MFL), Lars Ørgaard (LØ)
Punkt 1: Dagsorden
Kirsten bød velkommen til bestyrelsesmødet.
Nedenstående dagsorden blev godkendt.

Punkt
1. Dagsorden
2. Økonomi
3. Information vedr.
skolens uddannelser
4. Eventuelt

Side 1

Indhold
• Velkommen
• Dagsorden
• Estimat 3-2020
• Budget 2021
• Redegørelse Klasseloft
(GYM)

Ansvarlig
Kirsten Nielsen
Sørensen
Bo Nørregaard Jensen
og Jesper Knudsen
Marianne Skov

Status
Godkendelse

Alle

Orientering

Godkendelse
Orientering /
Godkendelse

Punkt 2: Økonomi
Estimat 3-2020
Økonomiafdelingen har kæmpet med at færdiggøre regnskab for 1. - 3. kvartal 2020, der viser et
driftsresultat på kr. -5.076.957,-. Estimat 3-2020 viser et forventet samlet driftsresultat på
kr. -2.678.352,-.
Mange poster er meget uafklarede, da regnskabet er påvirket af uklarhed om feriepengeafregning
og konsekvenserne af Corona-pandemien, f.eks.:
•
•
•
•
•
•

AMU kompensationsordning, VID Detail
Manglende indtægter fra Indtægtsdækket virksomhed (IDV), VID Detail
Kompensation ifm. aflysning af brobygningsaktiviteter
Afregning af skolehjemselever, der har modtaget virtuel undervisning
Manglende udenlandske elever til landbrugsuddannelsen
Udskudte rejser og besparelser på materialer, VID Gymnasier

Alle afdelinger har gennemgået deres budgetter og der er arbejdet seriøst med at finde yderligere
besparelser, således at det samlede driftsresultat kan forbedres.
JES afsluttede regnskabsgennemgangen med at orientere om et nylig væltet træ på P-pladsen ved
Kalø Økologisk Landbrugsskole. JES og BNJ er i gang med at undersøge erstatningsforpligtigelsen
over for de berørte bilejere, da det p.t er uklart om træet stod på skolens grund eller i statsskoven.
KNS bad om, at bestyrelsen orienteres om udfald af sagen.
Bestyrelsen drøftede handlemuligheder i forhold til at forbedre resultatet inden den endelige
regnskabsafslutning, der skal være færdig marts 2021. KNJ roste alle afdelinger for seriøst at
arbejde med at finde besparelser.
Bestyrelsen godkendte Estimat 3-2020.
Budget 2021
Budget 2021 viser et forventet resultat på kr. -555.281,-. Viden Djurs er stadig påvirket af Coronapandemien. I budgettet har afdelingerne blandt andet arbejdet med:
•
•
•

Aktivitetsniveau i forventede årselever
Lønbesparelser
Behov for investeringer

Bestyrelsen godkendte budget 2021 med bemærkning om, at der fortsat skal arbejdes på at nå et
positivt resultat, til trods for den ekstraordinære og uforudsigelige situation med Coronapandemien.
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Punkt 3: Information vedr. skolens uddannelser
MGS gennemgik den fremsendte redegørelse om overskridelse af klasseloftet i skoleåret 20/21 på
VID Gymnasier.
JHC kommenterede, at lærerkollegiet på VID Gymnasier italesætter flere problemstillinger med de
store klassekvotienter. Mange lærere oplever en større arbejdsbelastning i de store klasser og
giver udtryk for, at det her er pædagogisk og fagligt sværere for dem, at støtte de mange elever
med speciel pædagogiske behov, der går på uddannelserne.
Bestyrelsen godkendte redegørelse om klasseloft med anerkendelse af ovenstående kommentar
fra JHC.

Punkt 4: Eventuelt
Ingen punkter til eventuelt.

KNS takkede afslutningsvis Bo Nørregaard Jensen og hele Viden Djurs for den store indsats i 2020
og ønskede bestyrelsen en glædelig jul og et godt nytår med tak for et godt samarbejde.

Bemærkninger til dette referat bedes fremsendt senest den 11. januar 2021.

Næste møde i bestyrelsen foregår den 22. marts 2021 kl. 17:00.
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