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Referat fra bestyrelsesmøde på Thy-Mors HF & VUC, Munkevej 9, Thisted, 
(mødelokalet v/kantinen) torsdag den 11. juni 2020, kl. 15.00-17.00 

Tilstede: Mogens Nørgård, Gunhild Olesen Møller, Henrik Gregersen, Jens Vognsen, Dora Legaard, Jan 
Pedersen, Lotte Hald Grubbe, Irene Christensen, Gustav C. R. Grønborg – kursistrepræsentant Thisted-
afdelingen. 

Desuden deltog: Rektor Erik Dose Hvid, Souschef Annette Horsholt, Økonomichef Dorte Krogsgaard Jensen. 

Afbud: Tage Odgaard Nielsen, Kursistrepræsentant Nykøbing-afdelingen, Nicolaj Søltoft Ingerslev. 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden ved Mogens Nørgård
Dagsordenen blev godkendt.

2. Referat fra bestyrelsesmøde den 16. april 2020 – Godkendelse og underskrift ved Mogens Nørgård
(Bilag 1)
Referatet blev godkendt.

3. Aktivitetsstatus 1. kvartal – Orientering og drøftelse (Erik Dose Hvid og Dorte Krogsgaard Jensen)
Erik Dose Hvid gjorde rede for skolens gennemførte aktivitet. 1. kvartal blev stort set upåvirket af
coronakrisen, og sluttede med en gennemført aktivitet på 200 årskursister, hvilket er 3 årskursister
bedre end det budgetterede på 197 årskursister. I forhold til det samlede budget for 2020 på 400
årskursister ser ledelsen ingen grund til at lave justeringer, før august-optaget er kendt. Bestyrelsen tog
gennemgangen til efterretning.

4. Status på tilmeldinger for kommende skoleår (2020/21) og beskæftigelsessituationen – Orientering
og drøftelse (Mogens Nørgård og Erik Dose Hvid)
Mogens Nørgård orienterede om, at der jo på sidste bestyrelsesmøde den 16. april 2020 blev besluttet,
at bestyrelsen skulle udskyde en eventuel beslutning om en nedjustering af aktiviteten. Erik Dose Hvid
har løbende holdt formandskabet underrettet om udviklingen i søgetallene. Erik Dose Hvid kunne
således gøre status og berette, at tilmeldingerne stadigvæk går trægt, dog var det ledelsens indstilling
til bestyrelsen, at skolen skal fastholde en klassedannelse på tre nye 1. hf-klasser, selvom søgetallene til
tre nye klasser stadigvæk kan være usikre. Hertil svarede Mogens Nørgård, at med denne beslutning vil
det være nødvendigt at se bredt i organisationen i forhold til at reducere andre af institutionens omkost-
ninger. Bestyrelsen godkendte ledelses indstilling, med tilføjelse af Mogens Nørgårds bemærkning.

5. Kantinedrift i Thisted-afdelingen – Drøftelse af den fremtidige økonomiske ramme for drift af
kantinen (Mogens Nørgård og Erik Dose Hvid)
Erik Dose Hvid fortalte, at efter drøftelse med formandskabet, har ledelsen været i gang med at
undersøge forskellige muligheder i forhold til at lave besparelser på kantinedriften i Thisted-afdelingen.
På nuværende tidspunkt giver skolen et årligt tilskud til driften af kantinen på 750.000-800.000 kr.
Mogens Nørgård oplyste her, at sammenlignelige skoler giver et langt mindre tilskud til kantinedrift. Det
ville derfor være rimeligt at se på, hvordan vi også kan gøre driften mindre omkostningstung. Annette
Horsholt præsenterede tre modeller (se bilag). En model, hvor skolen fortsætter med selv at drive
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kantinen, men med et mindre tilskud. En model med færdiglavet mad leveret fra et eksternt køkken, og 
en tredje model, som er en udlicitering, hvor et firma driver kantinen. Bestyrelsen besluttede på 
baggrund af en drøftelse af de tre modeller, at såfremt der skal opnås en besparelse samtidig med, at 
kvaliteten i kantineydelserne skal bevares, skal ledelsen arbejde videre med en model, hvor kantine-
driften fremadrettet varetages af en ekstern leverandør. Mogens Nørgård afsluttede med at sige, at det 
hele tiden må være ledelsens opgave, at sikre flest mulige ressourcer til løsning af kerneopgaven, og 
derfor er det en god beslutning fremadrettet at lade en ekstern samarbejdspartner stå for levering af 
kantineydelser. 
 

6. Status på Thy-Mors HF & VUC`s puljeansøgninger i Undervisningsministeriet vedr. tilpasninger i         
forbindelse med FGU og tilskud til lukningstruede VUC-afdelinger (Erik Dose Hvid) 
Erik Dose Hvid orienterede om, at skolen har ansøgt om tilskud igennem Undervisningsministeriets to 
puljer vedr. tilpasninger i forbindelse med FGU og tilskud til lukningstruede VUC-afdelinger. Til først-
nævnte pulje er der ansøgt om et beløb på 1.mill. kr. og til den anden pulje er det ansøgte beløb på 1,5 
mill. kr. De ansøgte beløb kan ikke anvendes som direkte driftstilskud. Skolen har endnu ikke fået svar 
fra ministeriet. 
 

7. Rygepolitik på skolens afdelinger – Drøftelse af ny rygepolitik (Erik Dose Hvid) (Bilag 2) 
Erik Dose Hvid præsenterede de tre forslag til en ny rygepolitik for skolens ansatte og kursister. 
Bestyrelsen besluttede på baggrund af en drøftelse, at fra august 2020 er der røgfri arbejdstid for alle 
ansatte på skolens afdelinger. Det betyder, at ansatte ikke må ryge i arbejdstiden – hverken indendørs, 
udendørs eller udenfor matriklen. Skolens kursister må fortsat ryge udenfor skolens matrikel i skole-
tiden, men der skal arbejdes på, at fra skoleåret 2021 er der også røgfri skoletid for kursister på skolens 
afdelinger. 
 

8. Lærdansk’s aktiviteter ophører pr. 31. marts 2021 – Orientering og drøftelse 
Mogens Nørgård kunne oplyse, at Dansk Flygtningehjælp stopper sprogskolerne Lærdansk. For vores 
skole betyder det, at fra 31. marts 2021 vil det ikke længere være Dansk Flygtningehjælp, som driver 
sprogundervisningen. Hvordan sprogundervisningen herefter skal varetages, er uklart. Erik Dose Hvid 
kontakter Lærdank og Thisted Kommune.  

 
9. Orienteringspunkter 

a. Ansøgning til ny hf-linje, Uddannelsespuljen Region Nordjylland (Erik Dose Hvid) 
Skolen vil tilbyde en ny, anderledes og attraktiv 2-årig hf-uddannelse, med fokus på bære-
dygtighed, klimaforandringer, kunst- og naturforståelse. Da det handler om at udvikle og 
videreudvikle vores uddannelser i Thy, baseret på de lokale erfaringer og kompetencer, som vi 
har, vil vi arbejde med etablering af en helt ny og anderledes hf-linje kaldet HF-Imagine. Med 
linjen vil vi – som vi har gjort med HF-Cold Hawaii linjen – tiltrække unge fra andre dele af 
Danmark til Thy, fortalte Erik Dose Hvid. 
 

b. Undervisning og afslutning på skoleåret med corona   
Erik Dose Hvid fortalte, at på trods af nødundervisningens mange forandringer i hverdagen, har 
skolens medarbejdere og kursister lykkedes med at få undervisningen til at fungere.  
 

10. Evt. 
Ingen tilføjelser. 

                                                                                                                                                       Referent Erik Dose Hvid 


