REFERAT EID Bestyrelsesmøde
21. Juni 2021 kl. 17.00-19.00
Teams

Deltagere:
Allan Kortnum, Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier AFBUD
Finn Karlsen, EUC Syd AFBUD
Flemming Bornemann, IBC
Gitte Rye Larsen, AATG
Lars Bregnehøj, SDE
Michael Kaas Andersen, ZBC
Morten Adler Tommerup, Aarhus Business College
Susanne Bomholdt Andersen, UNord AFBUD
DJØF:
Mads Kildegaard Larsen vedr. pkt. 2

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 8/3-2020
Referat fra møde 8/3-2021 blev godkendt uden bemærkninger.
2. Informationer fra DJØF v. Mads Kildegaard Larsen
2.1. Status fsva. cheflønsaftale – hvordan har udviklingen været (løn mv.)
Mads orienterede om de kriterier og variable for løndannelsen, som har betydning for de øverste
institutionschefer. Kriterier og variable er endnu ikke forhandlet eller godkendt af organisationerne.
Der sker en indplacering i en teknisk lønramme ud fra omsætning, antal årselever, antal årsværk og antal
uddannelsesområder. Hertil kommer disse variable, som har betydning for fastsættelsen af det samlede
lønniveau:
• Stillingens organisatoriske niveau og indhold
• Stillingsindehavers personlige kompetencer og erfaring
• Lønpakkens nærmere sammensætning
AMU centrene er ikke omfattet chefaftalen, men de AMU direktører der er medlem af DJØF får samme
rådgivning.
Den overordnede spørgeramme er under udarbejdelse og der indsamles data. Såfremt EiD bestyrelsen har
relevante spørgsmål hertil, skal disse indsendes til Mads.
2.2. OK21 – status evalueringsproces
Den planlagte workshop mhp. at konkretisere parametre til et ”point system” til erstatning for de tekniske
Lønrammer er udsat til september mødet.
Der er rykket for svar i forhold til evalueringsprocessen, således at der kan udarbejdes et beslutningsgrundlag
for udviklingen i den videre proces.
2.3. Medlemsundersøgelse fsva cheflønsaftale. Ingen bemærkninger.
3. Arrangementer
Flemming orienterede om status på arrangements planlægning.
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3.1

Design workshop i september måned

Datoer for Designworkshop er fastsat til hhv. 16/9 & 20/9. Invitation blev gennemgået og godkendt og der
vil umiddelbart efter mødet blive udsendt invitation til EiD medlemmer samt til Dinna Balling og Jakob
Kjærsgaard mhp. at de videreformidler i deres netværk. – Merete administrerer tilmeldinger. Det blev
også aftalt, at ”man må medtage en lederkollega ” (skrives i selve mailen).
3.2

Digitalt miniseminar for kontaktpersoner – dato og forslag til temaer ønskes drøftet

Det blev aftalt, at yderligere tiltag og planlægning afventer indtil generalforsamling 20/9 er afholdt og
fusion med VUC er en realitet.
3.3

Fyraftensmøder

Det blev aftalt, at yderligere tiltag og planlægning afventer indtil generalforsamling 20/9 er afholdt og
fusion med VUC er en realitet.
3.4

Generalforsamling 1/11-21 Lederne af Ungdoms- & Voksenuddannelserne
(afholdes på Nyborg Strand i forbindelse m. VUCLF netværksarrangement)
Ingen bemærkninger.

4. Økonomi
4.1. EiD saldobalance pr. 30/6
Da det grundet corona ikke har været muligt at afholde de planlagte arrangementer og aktiviteter, er der en
temmelig solid saldobalance. Hvor vidt tilskud til arrangementer og aktiviteter skal refunderes er endnu
uafklaret.
5. Internationalt samarbejde v. Gitte Rye Larsen
Gitte orienterede om, at der er afholdt digital generalforsamling i ESHA.
6. Medlemsliste og Kontaktpersoner
6.1. Status medlemsliste
6.2. Status kontaktpersoner
Der kommer nye medlemmer til, men der vil efter fusion med VUCL ligge et stort stykke arbejde i både at få et
overblik over samt styrke medlemstallet samt sikret en geografisk spredning og fordeling af kontaktpersoner.
6.3. Årligt seminar for kontaktpersoner Afventer til fysisk møde i september
6.4. Procedure for opdatering af kontaktpersoner samt for hvordan kontaktpersoner kan kontakte
potentielt nye medlemmer Afventer til fysisk møde i september
7.

Fusion med VUC L Status
7.1

Gennemgang af notat

Der er forskellige perspektiver for EiD og VUC, da VUC i struktur minder mere om GYMFL.
Den geografiske forankring ved en fusion vil blive bredere.
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7.2

Godkendelse af vedtægter

De fælles vedtægter er nu tilpasset både EiD og VUCL. Næste skridt i fusionen er, at bestyrelsen i VUCL
den 29/6 ved deres generalforsamling Indstiller en nedlæggelse af egen organisation mhp. at overgå til den
fusionerede forening under forudsætning af, at de fælles vedtægter danner grundlaget for den nye forenings
samarbejde.
Det blev aftalt at ekstraordinær EiD generalforsamling afholdes den 20/9 kl. 16.00-17.00 med ét
dagsordenpunkt: At foreningen ændrer navn og optager VUC lederne og at foreningen bliver den
fortsættende forening (samme CVR mv.) og overgår til nye vedtægter.
Der vil umiddelbart efter mødet blive udsendt invitation til EiD medlemmer.
7.3:

Drøfte bemanding af kommende ny bestyrelse

Efter den 20/9 vil der blive indkaldt til en stiftende generalforsamling. Den stiftende generalforsamling vil blive
afholdt den 1/11-2021 i forbindelse med VUCL årsmøde i Nyborg.
7.4:

Drøftelse af GYMFL-fremtid (artikel bilagt)

DJØF bladet vil blive platformen for at adressere DJØF medlemmer om fusionen og den nye forening.
Der var i øvrigt ikke bemærkninger til artiklen.
8. Intern/ekstern profilering Ingen bemærkninger.
9. Aktuelle sager (uden for referat) Ingen bemærkninger.
10. Eventuelt
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