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Referat  

 

 
Bestyrelsesmøde i EA Kolding  

den 17. december 2014 kl. 16:00  
 
 

 

 

Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet: 

Formand Jørn Pedersen    

Britt Salomonsen   

Erik Jepsen 

Gitte Skare 

Ole Kjær 

Brian Stein 

Kenneth Foersom Iversen 

Martin Vegge 

Andreas Bach-Laursen 

Randi Juhler 

Camilla Bader 

Peter Thorning 

Morten Nielsen 

 

 

 

Desuden deltog uden stemmeret: 

Niels Egelund (NEG)  Rektor, EA Kolding 

Sanne Norman Nielsen  Sekretær/Referent 

 

 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

 

Indstilling: Bestyrelsen godkender referatet 

Beslutning: Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet. 
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2. Økonomi - estimat 2014 og budget 2015 

 

Estimatet for 2014 er tidligere udsendt til bestyrelsen. Det forventes, at resultatet ligger tæt 

på det budgetterede. Der er dog stadig forskellige usikkerheder vedr. den endelige afregning 

til IBC. 

 

Budgettet for 2015 fremlægges og gennemgås på mødet. 

Indstilling: Bestyrelsen drøfter og godkender budgettet. 

 

Referat: Niels Egelund orienterede. Det estimerede resultat er på 4 mio. kr. 

Uddannelsesområdet ender med forskellige interne afvigelser samlet set på det 

forventede. Det endelige resultat afhænger af slutopgørelserne vedr. en række 

fællesomkostninger, bl.a. IT-området. Omkostningerne fordeles i henhold til den 

eksisterende administrative aftale på basis af IBA og IBC’s andel af deres samlede 

aktivitetsgrundlag. I 2013 gav ændringer i aktivitetsniveauet på de to institutioner 

anledning til en ekstra regning på ca. 620.000 kr.  Opgørelsen kan ikke færdiggøres 

før i februar måned. Det betyder, at det endelige resultat heller ikke foreligger før, 

og at dette kan ende med at være et stykke under det estimerede.   

 

Budget 2015: Niels Egelund præsenterede et budget, som er det første budget for EA 

Kolding som en samlet institution. På trods af ekstra udgifter på 2 mio. til 

igangsætning af to nye uddannelser og anskaffelse af IT-udstyr og andet inventar, er 

der budgetteret et overskud på 6 mio. kr., som absolut ligger i den høje ende i 

forhold til omsætning. Af hensyn til det kommende byggeri er det fornuftigt at kunne 

demonstrere, at akademiet grundlæggende har en god økonomi. De gode resultater 

medvirker også til at øge egenkapitalen. Det er også en fordel, når den endelige 

belåning for byggeriet skal på plads. 

  

Bestyrelsen tog økonomiopfølgningen til efterretning. 

  

3. Byggeri 

Planlægningen af det nye byggeri bevæger sig stille og roligt fremad, selvom det endnu ikke er 

besluttet, hvor byggeriet placeres. 

Dette berører dog ikke det indholdsmæssige - herunder antal kvadratmeter, planlægning af 

hensigtsmæssige læringsmiljøer, god logistik og minimal spildplads. 

 

Endvidere skal der udarbejdes et såkaldt ”aktstykke” til Folketingets Finansudvalg. 

Indstilling: Bestyrelsen drøfter orienteringen. 

Referat: Niels Egelund orienterede. Ejerne af Gimbelgrunden har nu meddelt at de er 

indstillet på at sælge grunden uden yderligere betingelser om involvering i byggeriet. 

Der afholdes møder med Design City og ejerne af Gimbelgrunden i januar, så det er 

muligt at sammenligne de to tilbud fuldstændigt.  
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Det bliver sandsynligvist nødvendigt med et ekstraordinært bestyrelsesmøde i 

januar, så bestyrelsen kan tage den endelige beslutning om placering. 

 

Selvom byggeprocessen er lidt forsinket pga. denne lange beslutningsproces, 

forventes det stadigt, at akademiet kan flytte i nye lokaler i sensommeren 2017. Der 

arbejdes fortsat på et byggeri på ca. 8.500-9.000 m2, samt fællesarealer med UC 

Syd. 

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

4.  Nye uddannelser 

Det er nu endeligt bekræftet, at IBA er blevet positivt akkrediteret til udbud af to nye 

uddannelser: Professionsbachelor i Finans og Produktionsteknolog. Det blev stadfæstet på 

Akkrediteringsrådets møde den 24. november.  

 

Det er to meget væsentlige udbud for akademiet. For det første betyder det en stærkere 

position som en vigtig udbyder på det finansielle område. Dernæst betyder udbuddet af 

produktionsteknologuddannelsen, at akademiet nu endelig bevæger sig ind på det tekniske 

område. 

 

Indstilling:  Bestyrelsen drøfter orienteringen. 

Referat: Niels Egelund orienterede kort om, at EA Kolding nu er godkendt til at 

udbyde to nye uddannelser:  

 

Finansbacheloruddannelsen er en 3½ årig uddannelse. Uddannelsen er vigtig for EA 

Kolding, da flere finansielle virksomheder i stigende grad ansætter finansbachelorer 

på bekostning af finansøkonomer. Endvidere vil dette udbud understøtte det 

eksisterende meget tætte samarbejde mellem IBA og finanssektoren. 

 

Produktionsteknologuddannelsen er den første tekniske fuldtidsuddannelse på 

akademiet. Det er vigtigt at udvide udbuddet til at omfatte det tekniske område.  Det 

er også et område, som er underrepræsenteret i Trekantområdet. 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

5. Projekter i Kina 

IBA har flere samarbejdspartnere i Kina. De vigtigste er WUXI Institute of Technology, 

Shanghai Finance University og Dalian Nationalities University. Gennem et par år er der 

arbejdet på at skabe grundlag for etablering af et Confucius Institute i Kolding. I forrige uge 

blev det på et møde i Beijing bekræftet, at anstrengelserne nu bærer frugt. I løbet af 2015 vil 

der være et Confucius Institute på IBA. Som den første ikke universitære institution bliver IBA 

hjemsted for et sådant i et tæt samarbejde med Shanghai Finance University.   

 

Instituttets fokus bliver kinesisk sprog og kultur, små og mellemstore virksomheder og 

samspillet mellem de finansielle sektorer i de to lande. 
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Der er i dag et Confucius Institute på CBS i København og et på Aalborg Universitet. Den 

centrale placering i Trekantområdet og den syddanske region bør gøre det muligt at skabe et 

stærkt center for udvikling af dansk-kinesiske relationer. 

 

Indstilling: Bestyrelsen drøfter orienteringen. 

Referat: Niels Egelund orienterede om planerne for et Confucius Institute. Når et 

sådant etableres på EA Kolding, kan det blive et omdrejningspunkt for en lang række 

aktiviteter, som kan styrke det dansk kinesiske samarbejde, der i forvejen er i hastig 

udvikling.  

 

NEG besøgte på sin tur med den ministerielle delegation til Beijing sammen med en 

repræsentant fra ministeriet og en repræsentant fra det Danske Innovationscenter 

hovedkvarteret for Confucius institutterne, Hanban. Her blev de fleste formaliteter 

aftalt, og der resterer nu et par ikke helt uvæsentlige detaljer, før alt er helt på 

plads. Bl.a. skal ministeriet opdatere en liste over godkendte videregående 

uddannelsesinstitutioner i Danmark, som ikke er fornyet siden 2006, selvom 

akademierne blev etableret som selvstændige institutioner i 2008. Det er håbet, at 

dette kan ske relativt hurtigt og problemfrit.  

 

Det er målsætningen, at det nye Confucius Institute kan åbnes i maj måned, når det 

skal fejres, at det er 65 år siden at Danmark som et af de første lande anerkendte 

Kina diplomatisk. 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

6. Tema: Kursus- og efteruddannelsesaktiviteter  

Kursus- og efteruddannelsesområdet er en stor og betydningsfuld aktivitet for IBA, som på 

visse områder er en meget central udbyder i regionen. Kursusaktiviteterne har været udsat for 

en del turbulens i årets løb. Primært pga. IBC’s udbud af kopiprodukter og meget vanskelige 

betingelser for en fornuftig markedsføring. Ny hjemmeside, vanskeligheder med at udsende 

nyhedsbreve etc. har givet store udfordringer. Lige nu imødeses specielt beskæftigelses-

reformen med stor interesse, da denne i høj grad vil påvirke efterspørgslen i det nye år.  

 

Kursusdirektør Henrik Kjær Christensen vil give en orientering om afdelingens mange 

aktiviteter og en vurdering af det fremtidige kursusmarked. 

Indstilling: Bestyrelsen drøfter orienteringen. 

Referat: Kursusdirektør Henrik Kjær Christensen lavede en grundig præsentation af 

kursus- og efteruddannelsesområdet som dækker alle niveauer efter gymnasial 

niveau - fra akademiniveau til MBA-niveau. Præsentationen vedhæftet. 

 

 

7. Eventuelt 

 

a) Navneændring: Under dette punkt var Brian Stein ikke til stede, da han er 

involveret i processen. Jørn Pedersen orienterede om forløbet og fremkom med et 

forslag til den videre proces, som bestyrelsen accepterede.  



                       104 
 

Udviklingskontrakten: Der har været små ændringer og arbejdet forventes snart 

færdiggjort og godkendt. 

 

Bestyrelsesmøder i 2015: 

Fredag den 20. marts kl. 15:00 

Ekstraordinært bestyrelsesmøde: der udsendes snarest en doodle med forslag til 

mødedatoer ultimo januar.  

 

Bilag: Budget 2015 

 

Præsentation af Kursus- og efteruddannelsesaktiviteter 


