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Referat af 82. møde i Kolding HF & VUC´s bestyrelse (ekstraordinært) 

Mandag den 16. maj kl. 15:00 – 18:00 

 

Deltagere:  Peder Madsen (PJM) (formand), Niels Egelund, Iben Lehrmann Rasmussen, Peter Thuesen 

Andersen, Jesper Mogensen, Ahmed Hassan Adbulahi, Charlotte Østergaard Petersen og Lotte 

Nyboe (rektor) 

Afbud:  Lars Wahlun 

 

Referat: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Status på projektet Kolding Åhaven-projektet 
 
Sagsfremstilling 
Kolding HF & VUC har efter gentagne rykkere og med stor forsinkelse modtaget nyt budget for et 
samlede projekt på kr. 17,1 mio. Dette er en overskridelse af den oprindelige økonomi med kr. 6,851 
mio. eller 66%.  
 
PJM har den 5. maj 2022 gentaget overfor de øvrige projektdeltagere, at Kolding HF & VUC ikke kan 
deltage med yderligere økonomi, samt at alle projekteringsomkostninger indtil nærmere aftale skal 
stoppes.  
PJM har møde med UC SYD om sagen torsdag den 2. juni 2022. 
 
Bestyrelsen drøftede Kolding HF & VUC’s fremtidige engagement i projektet. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen godkender at bestyrelsesformand og rektor fortsætter arbejdet med at undersøge 
mulighederne for Kolding HF & VUC’s fremtidige engagement i projektet 
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3. Status parkeringsforhold omkring skolen 
 
Sagsfremstilling 
Skolen er fortsat udfordret mht. parkeringsforholdene. Parkeringspladserne på grusarealet og i 
kælderen dækker primært skolens behov for parkering til ansatte. Der arbejdes på at gøre kommunen 
opmærksom på problemstillingen. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen tager orientering til efterretning. 
 
 

4. Endelig udpegning af nyt bestyrelsesmedlem 
 
Sagsfremstilling 
Det er indstillet til bestyrelsen, at Clara Rigenstrups selvsuppleringspost i bestyrelsen overtages af 
Catharina Christoffersen, skoleleder fra Brændkjærskolen. Der er ikke modtaget indsigelser til 
formandens mail af 28. april 2022. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen godkendte indstillingen. 
 
 

5. Status på kursist- og elevoptag for kommende skoleår.  
 
Sagsfremstilling 
Rektor orienterede om optag af elever og kursister dd. til næste skoleår. Der kan med sikkerhed 
oprettes de to HF-klasser som forventet (én HF2 og én HF3). Optaget på navnlig HF-enkeltfag er under 
niveau sammenlignet med sidste år, og der må forventes en tilbagegang. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen tager orientering til efterretning 

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

 

       

Jesper Mogensen  Ahmed Hassan Abdulahi Ismail 


