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Referat  
 

Bestyrelsesmøde i IBA Erhvervsakademi Kolding  
den 20. september 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) 
Ole Kjær (OK) 
Gitte Reeckmann Larsen (GRLA) 
Katarina Bang Schalech (KS) 
Andreas Nordal Madsen (AM) 
Peter Thorning (PT) 
 
 
Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog ikke i mødet: 
Gotfred Christiansen (GC) 
 
 
Desuden deltog uden stemmeret: 
Niels Egelund (NEG)  Rektor, EA Kolding 
Sanne Nielsen  Sekretær/referent 
Henrik Kjær Christensen 
Jeanette Lemmergaard 
 
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. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2021 
Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2021, som også er vores halvårsopfølgning, ser meget fornuf-
tig ud. Indtil videre er året forløbet fint, så det realiserede resultat ved udgangen af juli, var 
pænere end budgetteret. Der er mange faktorer der spiller ind – ikke budgetterede tilskud, Co-
rona-besparelser og en meget god aktivitetsudvikling. Omsætningen på efter- og videreuddan-
nelsesområdet er steget markant, og hvis de gode takter fortsættes resten af året, vil det en-
delige resultat blive bedre end det oprindeligt budgetterede på godt 2 mio. kr.  
 
I lyset af de udfordringer vi står overfor, kan en ekstra økonomisk konsolidering være påkræ-
vet, så en forbedring vil være velkommen. 

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Referat: Budgetopfølgningen blev gennemgået og kommenteret. På aktivitetssiden 
har der været en positiv udvikling og omsætningen er derfor højere end budgetteret. 
Derudover er der i årets løb givet ekstra bevillinger til Corona relaterede initiativer, 
som alle skal iværksættes i 2021.  

Der udarbejdes efterfølgende et estimat for hele året. Det forventes at resultatet for 
2021 vil blive højere end det budgetterede. Så alt i alt ser året i et økonomisk per-
spektiv positivt ud. 

Bestyrelsen tog orientering til efterretning. 
 
4. Eventuel nedbringelse af IBAs kassekredit i Jyske Bank 
Ministeriet har i sin opfølgning på årsrapporten øje på vores engagement med Jyske Bank i 
form af en kassekredit på ca. 20 mio. kr. Man mener, at kassekreditten kan og bør nedbringes, 
fordi omkostningerne ved denne er høje. Det vil være muligt at opretholde vores finansielle 
politiks krav til størrelsen af de likvide midler, selvom kassekreditten indfries. Men der er selv-
følgelig både fordele og ulemper ved at opretholde kreditmuligheden. 

Indstilling: Bestyrelsen drøfter og beslutter. 

Referat: Bestyrelsen drøftede forslaget om at nedbringe IBAs kassekredit i Jyske 
Bank. Man var enige om, at det vil være en god ide at bibeholde en kassekredit og 
følge økonomiafdelingens indstilling: At kassekreditten reduceres til 5 mio. kr. mod 
tidligere 20 mio. kr. Dette vil medføre en besparelse på renter og provision på ca. 
275.000 kr. årligt. Engagementet evalueres årligt i forbindelse med gennemgangen 
af den finansielle strategi. 

Bestyrelsen vedtog enstemmigt, at kassekreditten nedsættes til 5 mio. kr. 

5. Optag på fuldtid og prognoser for EVU 
Forårets ansøgningsforløb har været speciel i 2021. Ved ansøgningsfristens udløb i starten af 
juli var antallet af ansøgere på et lidt lavere niveau end i Corona-året 2020. Det var meget til-
fredsstillende. Men vi har i år haft et usædvanligt stort antal nyoptagne, som har takket nej til 
den tilbudte studieplads. Et billede der også ses hos vores kollegaer på de andre akademier – 
og i øvrigt også i de andre videregående sektorer. Forklaringen er sandsynligvis den enkle, at 
der nu igen er attraktive alternativer til at studere – i form af arbejde, rejser, højskoleophold 
mv. Det var ikke tilfældet da ansøgningerne blev sendt, fordi usikkerheden omkring Coronasi-
tuationen stadig var stor.  
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Heldigvis har der også været et stort efteroptag, så det endelige optag ender på et tilfredsstil-
lende niveau, men det er tydeligt at der er i årene fremover vil blive stadig større konkurrence 
om et stagnerende antal unge mennesker.  

På mødet vil der endvidere blive redegjort for aktivitetsudviklingen og prognoserne for efter- 
og videreuddannelsesområdet. 

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter. 

Referat: Tallene for optaget på fuldtidsuddannelserne blev gennemgået. Optaget har 
været tilfredsstillende, på trods af at et usædvanligt stort antal ansøgere har takket 
nej til deres studieplads. Optaget er stadig større end i 2019, men mindre end 2020. 
2020 var dog også et usædvanligt år – præget af Corona situationen, hvor mulighe-
den for et sabbatår til fx arbejde eller rejser var meget begrænset.  

Herefter blev tallene for EVU forelagt. Her har der været en meget stor vækst. Alle-
rede i udgangen af september, hvor der stadig er 3 måneder tilbage af året, er sidste 
års aktivitetsniveau – som ellers var meget højt – passeret. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og var overordnet meget tilfreds med 
aktivitetsniveauet. 
 

6. Den politisk aftale om uddannelser i hele landet 
Som varslet på sidste bestyrelsesmøde blev der lige før sommerferien indgået politisk forlig om 
øget regionalisering af udbuddet af uddannelser på det videregående område. På mødet vil af-
talen blive gennemgået og konsekvenserne heraf drøftet. 

Indstilling:   Bestyrelsen orienteres og drøfter. 

Referat: Den politiske aftale om uddannelser i hele landet, blev drøftet indgående. 
Der var en livlig diskussion omkring konsekvenserne af denne. Desværre er Kolding 
ikke blevet særligt tilgodeset, men der i Vejle er planer om etablering af en afdeling 
af IT-universitetet. Det kan alvorligt påvirke udbudsstrukturen på IT-området i hele 
regionen. Aftalen og de skitserede planer gør det meget vigtigt for IBA at ansøge om 
relevante nye uddannelser. Pt. er der indsendt to ansøgninger – AU i Installation og 
professionsbachelor i Additive Manufacturing. 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 
7. Den politiske aftale om lukning af engelsksprogede uddannelser på er-
hvervsakademier 
Det var ikke overraskende, at der ville komme et indgreb i forhold til udbuddet af engelskspro-
gede uddannelser på de videregående institutioner. Det har i lyset af den vedvarende diskus-
sion om SU-støtten til EU-borgere været ventet længe. Det har dog været håbet, at landingen 
ville blive lidt blødere end resultatet af den endelige aftale – nemlig at næsten alle engelsk-
sprogede uddannelser på erhvervsakademier og professionshøjskoler lukkes. Det får store 
konsekvenser de for mange berørte institutioner og vil betyde en væsentlig aktivitetsnedgang 
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og dermed også reduktion i medarbejderstaben, hvis ikke der findes alternative aktivitetsmu-
ligheder. I erhvervsakademisektoren vil det betyde ca. 150 medarbejdere, der skal afskediges 
indenfor de næste par år.  

I forbindelse med aftalen gives der i årene 2023, 2024 og 2025 en økonomisk kompensation til 
de ramte skoler, men de fleste ville nok foretrække at bevare aktiviteten i stedet.  

På mødet vil de umiddelbare konsekvenser for IBA blive præsenteret og drøftet. Der vil også 
blive redegjort for hvilke initiativer der bliver igangsat for fortsat at opretholde et højt aktivi-
tetsniveau og udvikle akademiet.  

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter. 

Referat: NEG orienterede om lukningen af engelsksprogede uddannelser – det sidste 
optag bliver i februar 2022 – og der er ikke udsigt til, at beslutningen om lukning bli-
ver omstødt. Der har ikke været nogen samlet opposition mod beslutningen – heller 
ikke fra arbejdsmarkedets parter.  

Lukningen vil få voldsom indvirkning på IBA. Der vil blive færre studerende fremover 
– alt andet lige! IBAs profil vil uvægerligt blive ændret, og det vil få stor effekt på by-
ens uddannelsesmiljø. 

Der er igangsat en ny proces med henblik på at tilpasse den fremtidige strategi til de 
nye vilkår, og medarbejderne har på en strategidag haft mulighed for at bidrage med 
input og forslag hertil. Arbejdet pågår stadigt. 

Bestyrelsen tog orientering til efterretning. 
 

8. Strategisk rammekontrakt og strategi 
Næste møde med ministeriet vedr. den strategiske rammekontrakt er udsat til den 11. novem-
ber kl. 11:00 i styrelsen i København. Der arbejdes nu på at færdiggøre et oplæg til den ende-
lige kontrakt. Arbejdet foregår sideløbende med at strategiarbejdet for IBA i lyset af de politi-
ske beslutninger er blevet genoptaget med henblik på at indarbejde følgerne af disse aftaler i 
den endelige strategi. 

Indstilling: Bestyrelsen orienteres og drøfter. 

Referat: Som nævnt under punkt 7 så er man i gang med at kigge på den nye strategi 
og rammekontrakt. I det papir som indtil videre er indsendt til ministeriet har IBA al-
lerede taget højde for at engelsksprogede uddannelser kunne blive lukket, så der bli-
ver ikke umiddelbart behov for en ændring. 

Der arbejdes videre på den nye strategi ud fra inputtet fra strategi- og medarbejder-
dagen. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 

  



236 
 

 
9. Eventuelt 

Jørn Pedersen takkede for nogle gode og konstruktive møder med de enkelte besty-
relsesmedlemmer og kunne fortælle, at alle har udtrykt tilfredshed med arbejdet i 
bestyrelsen. Hvordan den kommende bestyrelse kommer til at se ud, er selvfølgelig 
uvist. Det afgøres af de udpegningsberettigede organisationer.  De fleste af de nuvæ-
rende medlemmer, er villige til genudpegning. 

Som bekendt er der kommet nye rammer for honorering af bestyrelsesmedlemmer 
fremover. Det bliver drøftet på næste bestyrelsesmøde. Her vil et nyt strategioplæg 
og rammekontrakten også blive præsenteret. Mødet udvides med 1 time. 

NEG foreslog et besøg på NEXTTECH, og at der sættes 30 min af til dette. 

 

 

Bilag:  

Punkt 2: Referat juni 2021 

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31/7-2021 

Punkt 6: Hele landet 

Punkt 7: Udenlandske studerende 

 



Godkendelsesark

Mødedato 20. december
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 20. december 2021
Andreas Nordal Madsen Godkendt 20. december 2021
Brian Stein Godkendt 20. december 2021
Britt Salomonsen Godkendt 20. december 2021
Gitte Reeckmann Larsen Godkendt 20. december 2021
Gitte Skare Godkendt 19. december 2021
Gotfred Christiansen Godkendt 20. december 2021
Henrik Jacobsen Godkendt 20. december 2021
Jørn Pedersen Godkendt 20. december 2021
Katarina Bang Schalech Godkendt 20. december 2021
Ole Kjær Godkendt 13. december 2021

Side 1 af 1 sider Godkendelsesark genereret af FirstAgenda
22-12-2021

af Sanne Nielsen
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