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Referat  
 

Bestyrelsesmøde i IBA Erhvervsakademi Kolding  
den 8. april 2021  

 
 
 
Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet: 
Formand Jørn Pedersen (JORP)    
Næstformand Brian Stein (BST) 
Gitte Skare (GS) 
Henrik Jacobsen (HJ) 
Andreas Bach-Laursen (ABLA) 
Britt Salomonsen (BS) 
Gotfred Christiansen (GC)   
Ole Kjær (OK) 
Gitte Reeckmann Larsen (GRLA) 
Katarina Bang Schalech (KS) 
Albinot Hoti (AH) 
 
Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog ikke i mødet: 
Peter Thorning (PT) 
 
 
Desuden deltog uden stemmeret: 
Niels Egelund (NEG)  Rektor, EA Kolding 
Sanne Nielsen  Sekretær/referent 
Henrik Kjær Christensen 
Kim Vorret   Revisor 
 
 
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 2020 for EA Kolding 
Årsrapporten for 2020 fremlægges og gennemgås. Revisor Kim Vorret supplerer gennemgangen 
og forelægger revisionsprotokol og -påtegning. 

Indstilling: Bestyrelsen drøfter og godkender Årsrapport 2020. 
 
Referat: NEG gennemgik årsrapporten, som viser et overskud på 6.288 mio. kr. Akademiet 
har haft en stor omsætningsstigning på 25 mio. kr.  Statstilskuddet i form af taxametre og 
lignende er steget med 6. mio. kr., mens hovedparten af omsætningsstigningen skyldes 
større deltagerbetalinger på EVU.  De udgifter, der har været i forbindelse med organisati-
onsændringerne umiddelbart før jul, er alle udgiftsført i 2020 og indgår således i årets resul-
tat.  
 
Alt andet lige er resultatet en forbedring på ca. 4 mio. kr. i forhold til det budgetterede. 
 
Antallet af STÅ er stigende efter et par år med nedgang, som skyldes begrænsningen i opta-
get på de engelsksprogede uddannelser. Det samlede STÅ-tal/årselevtal ender på 1985.  
 
Revisor Kim Vorret gennemgik revisionsprotokol og -påtegning og kunne igen konstatere, 
at der har været en god styring af økonomien.  
 
Bestyrelsen tog orientering til efterretning og godkendte Årsrapporten. 
 
4. Organisationsændringer 
På bestyrelsesmødet i december blev rapporten fra Muusmann vedr. vores organisation og anbe-
falinger til forskellige ændringer forelagt og drøftet.  Der er efterfølgende arbejdet videre med at få 
sammensat den optimale organisationsstruktur. Samtidigt har der været en ansættelsesproces 
med henblik på at finde den rette person til den meget vigtige post som uddannelsesdirektør for 
fuldtidsområdet. Den nye uddannelsesdirektør er nu fundet blandt et meget stærkt kandidatfelt på 
26 ansøgere. Der mangler endnu at få alle formalia på plads, men vi forventer, at dette kan ske in-
den påske, så vi kan præsentere den nye direktør for medarbejdere og bestyrelse. 

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter. 
 
Referat: NEG gennemgik arbejdet med organisationsændringerne, som nu er ved at blive 
implementeret. Senest har man ændret i antallet af chefer og der er nu ansat en prorektor – 
Jeanette Lemmergaard - som bl.a. får ansvar for fuldtidsområdet og HR. Derudover er nogle 
andre funktioner fordelt på NEG og HKC. Man ser frem til igen at få bemandet den vigtige 
stilling som chef for fuldtidsområdet og få den nye organisationsstruktur til for alvor at 
virke i praksis.  

Bestyrelsen tog orientering til efterretning. 
 

5. Genåbning af IBA 

Aftalen om de næste måneders genåbning af samfundet omfatter også den videregående sektor. 
Ganske kort fortalt kan institutionerne åbne delvist fra den 6. april – ca. 20 % af aktiviteterne. Betin-
gelsen er, at studerende og ansatte på et hvert tidspunkt kan fremvise en negativ Corona-test, som 
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højst er 72 timer gammel. Derudover skal der i løbet af april etableres testfaciliteter på IBA. Alle-
rede nu er det besluttet, at nye studerende, der startede i februar, kommer i Havneparken fra den 
6. april, mens øvrige aktiviteter genoptages den 12. april. 

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter. 

Referat: NEG orienterede kort om arbejdet med genåbningen – bl.a. om det nye tiltag - et 
testcenter på IBA. Genåbningen er stadig på et relativt beskedent niveau – ca. 20% af nor-
malen. Men det er trods alt til stor glæde for både studerende og medarbejdere.  

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 

6. Strategi og sektorstrategi 
Desværre har strategiarbejdet været sat lidt på hold grundet Coronanedlukningen fra september 
indtil nu. Vi er nu parate til at genoptage processen, som vi forsøger at køre parallelt med en tilsva-
rende strategiproces for hele sektoren. 

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter. 

Referat: NEG orienterede om de punkter, som der arbejdes med i sektorstrategien, og som 
han mener akademiet også vil kunne henvise til i udarbejdelse af den nye institutionsstra-
tegi. Det er stadig målsætningen at have IBAs nye strategi færdiggjort til bestyrelsesmødet i 
juni måned.  

Bestyrelsen tog orientering til efterretning. 
 

7. Strategisk rammekontrakt 
Den nuværende strategiske rammekontrakt udløber ved udgangen af 2021, hvorfor der allerede nu 
er igangsat en proces, som skal munde ud i nye rammekontrakter mellem ministeren og alle vide-
regående institutioner, som skal være gældende fra 2022. Forhandlingerne er ikke startet endnu, 
men der er datosat et første møde med ministeriet i juni. Materiale vedrørende udarbejdelsen ved-
lægges dagsordenen. 

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter. 

Referat: NEG orienterede kort og viste en plan for arbejdet med den nye strategiske ramme-
kontrakt, som skal udarbejdes parallelt med IBA strategien.  

Afrapporteringen af den strategiske rammekontrakt var også på dagsordenen, og den viser 
nogle meget pæne resultater – og giver ikke anledning til bekymring. Ganske få punkter 
skal der fortsat fokus på – fx studieintensiteten og ledighed blandt dimittender. 

Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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8. Orientering 
 

- SU til studerende fra EU og EØS lande  

- Honorar til bestyrelsen 

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter. 

Referat: SU til studerende fra EU og EØS lande:  

NEG orienterede om Dansk Erhvervs nye beregninger, som viser, at de udgifter, der er til 
SU til studerende fra EU lande, bør ses i sammenhæng med en række andre faktorer, som 
fx skattebetaling, bidrag til samfundsøkonomien, et større arbejdsudbud mv. Regnestykket 
bliver på denne måde langt mere positiv for det danske samfund. På trods af dette forventes 
det stadigt, at der vil ske en reduktion i optaget. Det er umuligt at forudsige, hvordan det ud-
møntes på institutionstyper, og hvor meget en reduktion vil udgøre. 

Honorar til bestyrelsen: Et nyt udkast vedr. honorarer til bestyrelsesmedlemmer, ændrer 
rammerne for størrelsen af bestyrelseshonorarer. Modellen er ikke endeligt godkendt af mi-
nisteren endnu, men det forventes at ske i løbet af året. 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
8. Eventuelt 

JORP: Ønske, at ”Den grønne omstilling” tages med på næste bestyrelsesmøde, fordi dette 
kommer til at fylde mere og mere for institutionen. 

NEG: Vil gerne have bestyrelsen med til rundvisning på NEXTTECH, såfremt næste møde 
bliver fysisk. 

JORP og Britt Salomonsen har haft 10-års jubilæum i bestyrelsen, og det kan også marke-
res, såfremt næste bestyrelsesmøde er med tilstedeværelse.   

 

 

 

Bilag:  

Årsrapport 2020 

Sektorstrategi 

Strategisk rammekontrakt Direktørbrev samt 3 bilag 

 



Godkendelsesark

Mødedato 14. juni 2021 Møde Bestyrelsesmøde EA
Kolding

Udvalg EA Kolding
Bestyrelse Dagsordenpunkt 2 - Godkendelse af referat

fra sidste møde

Bruger Status Dato for godkendelse
Andreas Bach-Laursen Godkendt 14. juni 2021
Andreas Nordal Madsen Godkendt 14. juni 2021
Brian Stein Godkendt 7. juni 2021
Britt Salomonsen Godkendt 14. juni 2021
Gitte Reeckmann Larsen Godkendt 14. juni 2021
Gitte Skare Godkendt 14. juni 2021
Gotfred Christiansen Godkendt 8. juni 2021
Henrik Jacobsen Godkendt 14. juni 2021
Jørn Pedersen Godkendt 14. juni 2021
Katarina Bang Schalech Godkendt 14. juni 2021
Ole Kjær Godkendt 7. juni 2021
Peter Thorning Godkendt 14. juni 2021

Side 1 af 1 sider Godkendelsesark genereret af FirstAgenda
03-07-2021

af Sanne Nielsen
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