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Referat  
 

Bestyrelsesmøde i IBA Erhvervsakademi Kolding  
den 30. marts 2020  

 
 
 
Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet: 
Formand Jørn Pedersen (JORP)    
Næstformand Brian Stein (BST) 
Gitte Skare (GS) 
Henrik Jacobsen (HJ) 
Andreas Bach-Laursen (ABLA) 
Sabine Brink Mortensen (SBM) 
Britt Salomonsen (BS) 
Ole Kjær (OK) 
Gotfred Christiansen (GC)   
Peter Thorning (PT) 
Morten Engell (ME) 
 
 
Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog ikke i mødet: 
Gitte Reeckmann Larsen (GRLA) 
 
 
Desuden deltog uden stemmeret: 
Niels Egelund (NEG)  Rektor, EA Kolding 
Sanne Nielsen  Sekretær/referent 
Kim Vorret   Revisor 
Jette Mølkjær Gøbel 
Henrik Kjær 
Vibeke Lykke Olesen 
 
 
1 Godkendelse af dagsorden 
Indstilling: Bestyrelsen godkender dagsorden. 

Beslutning: Dagsorden blev godkendt. 
 
 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Indstilling: Bestyrelsen godkender referat. 

Beslutning: Referatet blev godkendt. 
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3. Årsrapport 2019 for EA Kolding 
Årsrapporten for 2019 fremlægges og gennemgås. Revisor Kim Vorret supplerer gennemgangen 
og forelægger revisionsprotokol og -påtegning. 

Indstilling: Bestyrelsen drøfter og godkender Årsrapport 2019. 

Referat: NEG gennemgik årsrapporten. Årets resultat ender med et underskud på 1,043 mio. 
kr. Underskuddet skyldes hovedsageligt en låneomlægning på et realkreditlån, idet de for-
skellige omkostninger ved optagelsen af lånet skal udgiftsføres ved omprioriteringen. Om-
kostningerne var ikke budgetteret og udgør 1,6 mio. kr.  Som altid har der været forskellige 
afvigelser i op- og nedadgående retning indenfor de forskellige budgetområder. Endelig har 
etableringen af Smart Academy medført ekstraomkostninger på godt 800.000 kr. Alt i alt 
vurderes resultatet i 2019 med disse ekstraordinære poster og de særlige forhold vedr. flyt-
ning etc. i årets løb at være udmærket.  

Antallet af STÅ er som forventet faldet fra 2018 til 2019, da de forskellige dimensioneringer 
på fuldtidsområdet er ved at være fuldt indfaset. Der har været en meget fin vækst på EVU-
området.  

Herefter gav NEG et resume af den afrapportering af rammekontrakten, som er inkluderet i 
årsrapporten. Hvis målopfyldelsen på de fire strategiske områder fortsættes med samme 
tilfredsstillende resultat i de følgende år, vil der ikke ske beskæring i akademiets grundtil-
skud.  

Revisor Kim Vorret gennemgik revisionsprotokol og –påtegning. Han påpegede, at det har 
været den rigtige beslutning med låneomlægningen, og den dermed følgende besparelse, 
selvom det giver en stor omkostning i 2019. Revisionen gav heller ikke i år anledning til be-
mærkninger. Regnskabet forsynes med en ”blank” revisionspåtegning. Han vurderer at der 
er en god finansiel styring, dog vil det være en god ide at der laves en beskrivelse af den 
finansielle strategi, og at denne opgave tilføjes bestyrelsens årshjul. 

Bestyrelsesmødet blev afviklet digitalt, og tekniske problemer medførte, at spørgsmål til 
årsregnskabet måtte klares via e-mail efterfølgende. Da disse spørgsmål efterfølgende var 
besvaret, kunne bestyrelsen herefter godkende Årsrapporten. 

 
4. Samarbejde med EASV 
I forbindelse med budgetlægningen for 2020 har det vist sig, at det samarbejdsgrundlag som 
blev udarbejdet med bistand fra Niels Villadsen ikke er dækkende i forhold til realiteterne. For-
udsætningen om en 40-60 fordeling af såvel omsætning som overskud holder ikke. Dette har 
givet anledning til forskellige drøftelser internt og med EASV.  

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter. 
 

Referat: NEG redegjorde for situationen omkring samarbejdsgrundlaget, hvor det har vist 
sig, at forudsætningen - nemlig 60/40 - for fordeling af omsætning og overskud ikke holder. 
Der er nærmere tale om 80/20 fordeling, hvilket vil betyde at IBA i 2020 skal betale mere en 2 
mio. kr. til EASV, hvis budgetterne holder. Dette er ikke acceptabelt. Der er aftalt drøftelser 
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med EASV om problematikken med henblik på at beslutte om samarbejdet skal ophøre. Pro-
blemstillingen skærpes yderligere af den forventelige nedgang i aktiviteterne på EVU-områ-
det i lyset af Corona-krisen.  

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og vil blive orienteret om forløbet af forhand-
lingerne. Der indkaldes evt. til ekstraordinært bestyrelsesmøde. 

 
5.  Diverse orientering 
 

- NEG fremviste de nye tal for ansøgere på kvote 2. Der er en markant fremgang på stort set 
alle uddannelser, og det vurderes bl.a. at være begrundet i den nye bygning og en deraf 
følgende større synlighed. 

- NEG deltager sammen med de andre sektorformænd fra universiteter og professionshøj-
skoler i to ugentlige møder med hhv. uddannelsesministeren. På disse møder drøftes de 
forskellige udfordringer der opstår i forbindelse med lukningen af institutionerne og omlæg-
ningen af al undervisning til digitale platforme. Der udarbejdes ugentlige afrapporteringer 
om arbejdet på akademiet, som sendes til departementet. Overgangen til online undervis-
ning har fungeret over al forventning, og det vurderes at dette også vil være en fantastisk 
kick-start en større indsats på til e-læringsområdet, også efter at Coronakrisen er overstået. 
Det forventes at alle eksamener også afvikles digitalt. På den negative side har der været 
udskydelser på EVU. Desuden er det forventeligt, at optaget af internationale studerende 
på forskellig vis kan blive berørt (kan studerende rejse ind i landet, kan de nå at få deres 
eksamen mv.). 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 
6. Eventuelt 
 
Intet under eventuelt. 

 

 

 

Bilag:  

Referat bestyrelsesmøde 16. december 2019 
Årsrapport 2019 (punkt 3) 
Revisionsprotokollat vedr. ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (punkt 3) 
Revisionsprotokollat 2019 (punkt 3) 

 



Godkendelsesark

Mødedato 16. juni 2020 Møde Bestyrelsesmøde EA
Kolding

Udvalg EA Kolding
Bestyrelse Dagsordenpunkt 2 - Godkendelse af referat

fra sidste møde

Bruger Status Dato for godkendelse
Albinot Hoti Godkendt 16. juni 2020
Andreas Bach-Laursen Godkendt 16. juni 2020
Brian Stein Godkendt 16. juni 2020
Britt Salomonsen Godkendt 16. juni 2020
Gitte Reeckmann Larsen Godkendt 16. juni 2020
Gitte Skare Godkendt 11. juni 2020
Henrik Jacobsen Godkendt 16. juni 2020
Jørn Pedersen Godkendt 16. juni 2020
Katarina Bang Schalech Godkendt 15. juni 2020
Ole Kjær Godkendt 9. juni 2020
Peter Thorning Godkendt 6. juli 2020
Gotfred Christiansen Afventer godkendelse

Side 1 af 1 sider Godkendelsesark genereret af FirstAgenda
06-07-2020

af Sanne Nielsen
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