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Referat af 83.  konstituerende bestyrelsesmøde i Kolding HF & VUC´s bestyrelse 

Mandag den 14. juni kl. 15:00 – 15:15 

 

Deltagere: Peder J. Madsen (formand), Niels Egelund, Lars Wahlun, Peter Thuesen Andersen, Jesper 

Mogensen, Ahmed Hassan Adbulahi, Charlotte Østergaard Petersen og Lotte Nyboe (rektor) 

Afbud: Iben Lehrmann Rasmussen, Catharina Christoffersen  

 

Referat 

1. Valg af formand 

Peder Juelsgaard Madsen ønsker ikke at genopstille, men fortsætter som formand indtil der er fundet 

en ny. Begrundelsen for hans ønske at udtræde, kan læse på sidste side.  

 

Beslutning 

Bestyrelsen tager Peder Juelsgaard Madsen beslutning til efterretning og punktet udskydes til august 

bestyrelsesmødet, hvor der skal udpeges en ny.  

 

2. Valg af selvsupplerende medlemmer til bestyrelsen 

- Det indstilles, at Peter Thuesen Andersen (formand for 3F i Kolding udpeges. 

- Det indstilles, at Catharina Christoffersen (skoleleder for Brændkjærskolen) udpeges. 

Beslutning 

Punktet udskydes til august mødet. 

 

Bestyrelse 
 
 

        
Peder Juelsgaard Madsen, formand     Niels Egelund   
 
 
            
Iben Lehrmann Peter Thuesen Lars Wahlun   Charlotte Østergaard 
Rasmussen Andersen Pedersen Petersen  

 

          

Jesper Mogensen Ahmed Hassan   

  Abdulahi Ismail 
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I forbindelse med bestyrelsens møde tirsdag den 14. juni 2022 meddelte skolens formand, Peder J. Madsen, at 

han ønsker at udtræde af bestyrelsen. Peder har været formand for skolens bestyrelsen siden december 2015.  

 

I forbindelse med ønsket om at fratræde udtaler Peder følgende:  

 

”Jeg har altid nydt den gode og konstruktive dialog i bestyrelsen, med skolens ledelse, medarbejdere og 

kursister.  

 

Kolding HF og VUC har i min formandsperiode været igennem en række udfordringer med påtvungne store 

statslige besparelser og reformer, MgO-plader og FGU-udspaltning, for blot at nævne et par af de bump, der har 

været undervejs.  

 

Samtidig har I - skolens engagerede medarbejdere - sikret drift og udvikling af Kolding HF & VUC, der bl.a. har 

udmøntet sig i høj løfteevne blandt vore kursister. Der er ligeledes med succes udviklet nye tilbud, bl.a. til unge 

med særlige behov. Netop til et samfund, hvor flere og flere unge har behov for andre tilbud end den lige vej 

gennem uddannelsessystemet.  

 

Kolding HF & VUC er på vej med en spændende ny strategi, som skal vise vejen og skabe rammen for skolens 

fremtid.  

 

Dette betyder også behov for nye tanker og input fra bl.a. skolens formand. Derfor har jeg valgt, at tiden er 

kommet til, at jeg siger farvel og TUSIND TAK for alle de mange gode oplevelser, den megen læring og de gode 

dialoger som jeg har haft med bestyrelsen og skolens med medarbejdere og kursister.”  

 

Peder er udpeget af Business Kolding, der vil blive bedt om, at udpege et nyt medlem til bestyrelsen for Kolding 

HF & VUC.  

 

Peder fortsætter som formand for bestyrelsen for Kolding HF & VUC indtil denne udpegning og en ny 

konstituering har fundet sted. 

 

Såfremt der måtte være spørgsmål til ovenstående, står Lotte Nyboe og Peder J. Madsen gerne til rådighed.

  


