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Velkomst v. CL og tillykke til KH, som dimitterer og derfor forlader posten som studenterrepras-
sentant. CL b0d velkommen til ny studenterrepraasentant SPL, der er nyvalgt formand for
Cphbusiness Students.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt uden bemaerkninger.

2. Godkendelse af referat af sidste mode

Referat fra modet 6. april 2016 blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

3. Orientering ved formanden

CL orienterede om Danske Erhvervsakademiers bestyrelsesmodemode i Kolding, hvor der blandt
andet blev droftet en netop gennemfort benchmark mellem de ni erhvervsakademier (frafald,
indtjening osv.), dette med respekt for kulturelle forskelle og faktorer. Cphbusiness har et paent
niveau ift. frafald sammenlignet med andre i sektoren.

Som efterspurgt af bestyrelsen er info herom vedlagt referatet efter punkt 13.

Herefter orienterede CL om Cphbusiness omtale i TV2 udsendelsen Operation X angaende uden-
landske studerende, hvor Cphbusiness fremstod som det gode eksempel. CL berettede, at rektor
fra Aarhus fortaite, at der politisk er meget fokus pa erhvervsakademierne. Droftelserne gar bl.a.
pa, hvor meget opfolgning der skal kraeves.

OGR supplerede, at Cphbusiness allerede er opmaerksom pa det ogede politiske fokus og krav til
opfolgning vedrorende studieoptag. KIS kommenterede, at interesseren er, at sikre opfolgning
landsdaekkende. CL konkluderede, at emnet skal droftes og veere abent evt. som en aben dialog
pa naeste ars Folkemode.

Slutteligt orienterede CL om, at formandskabet har modtaget skriftlige bemaerkninger til det ud-
sendte materiale fra RBW og S0R.

4. Orientering ved rektor (bilag 4.1)

Rektor kommenterede den udsendte skriftlige orientering med overskrifterne:

e Ministeriet og sektoren: Uddannelsesmodet pa Koldingfjord, nyt bevillingssystem og sty-
ringseftersyn, udenlandske studerende, besog af Venstres uddannelsespolitiske ordforer,
SmartLearning, branding af Cphbusiness og sektoren som helhed, arets Erhvervsakademi-
praktik .

o Ministeriet og Cphbusiness: Nyt mal i udviklingskontrakten mellem Cphbusiness og Ud-
dannelses- og Forskningsministeriet, tilsyn 2016, ligelighed pa Cphbusiness, Cphbusiness i
Nordsjaelland.

o Cphbusiness: Fuldtidsuddannelserne, deltidsuddannelser, forskning og udvikling, interna-
tionalt, regionalt, nyt LMS, lokaliteter, institutionsakkreditering, turnusakkreditering, tilgo-
dehavende Niels Brock, alumne.

Bestyrelsen droftede erhvervsakademierne frihedsrammer og bevillingssystemet. JJER berettede,
at erhvervssektoren vokser, og Finansministeriet ser pa finansieringen af forste og sidste stude¬
rende, da de ikke nodvendigvis koster det samme. OGR fortaite om fremtidig repr sentation pa
Folkemodet i 2017. I ar var Cphbusiness representeret sammen med de ovrige videregaende
uddannelser pa Bornholm. OGR var desuden moderator ved en paneldebat arrangeret af  Dan¬
mark pa vippen . OGR orienterede desuden om mode om udbud i Hillerod, hvor Cphbusiness vil
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fa mulighed for at udbyde serviceokonomuddannelsen i Hillerod fra naeste sommer, hvis alt gar
efter planen. Ligeledes kunne der orienteres om en positiv turnusakkreditering pa den danske
mulitimediedesigneruddannelse samt pa finansbacheloruddannelsen. Den Internationale multime-
diedesigneruddannelse blev betinget akkrediteret.

IS berettede om en indledende dialog med Forsvarsakademiet med sigte pa et samarbejde om
Cphbusiness' lederuddannelser og eventuelt elementer af ledelse. KIS kommenterede, at dette er
et spaendende spor at folge. Den civile del af officernetvaerket ma meget gerne traekkes ind. Her
kan evt. skabes et praktiknetvaerk. LBO istemte, at Forsvaret er meget respekteret pa dette om-
rade. ALA spurgte ind til brug af undervisere, der bar ledelseserfaring, der pt. ikke bliver brugt
aktivt, samt ift. om ansaettelsesformen er som gaesteundervisere eller kurser. ALA spurgte ligele¬
des ind om formalet med denne mulighed er at knytte naermere band? Hun gjorde opmaerksom
pa, at studieordninger skal kunne handtere aendringen. OGR svarede, at tiltaget vil vaere et skridt i
den rigtige retning og en plusvaerdi for vores nuvaerende lederuddannelser. IS svarede, at tiltaget
skal betragtes som et OPP, Offentlig Privat Partnerskab. Der arbejdes nu videre med initiativet.

CL orienterede om, at Uddannelses- og Forskningsminister Ulla Tornes har lovet at komme pa
besog pa Cphbusiness. CL konkluderede, at udbyttet fra Folkemodet er mere netvaerksskabende
end resultatskabende. KH spurgte ind til de studerendes roller pa Folkemodet og efterlyste, at de
studerende indtaenkes i paneldebatterne.

OGR berettede om den vakante bestyrelsespost, hvor vi aktuelt er i dialog med CBS.

OGR informerede desuden om, at JJER har meddelt sin opsigelse og skitter til en lignende stilling
pa Next, der er den nye fusion mellem Cph West og Kobenhavns Tekniske Skole. Lars Brejnrod,
der er chef for Okonomi og organisation og JJERs nummer to, er konstitueret i stillingen som
ressourcedirektor, som opslas efter ferien.

I sagsanlaegget mod Niels Brock, afventer vi nu tilbagemelding fra modparten, hvorefter det vur-
deres, om der skal tages kontakt. Hvis manglende fremdrift i sagen tages der kontakt pa for-
mandsniveau.

5. Aflonning af bestyrelsen (bilag 5.1)

CL motiverede instillingen om honorar til bestyrelsens eksterne medlemmer. KIS stillede sig posi¬
tiv ift. aflonning og spurgte samtidig ind til bestyrelsens forsikring. JJER svarede, at der er tegnet
en bestyrelsesforsikring for Cphbusiness  bestyrelse. Bestyrelsen stiller sig positivt og tager en
beslutning herom ved bestyrelsesmode i September.

6. Opfolgning pa okonomi januar - maj 2016 v/JJER (bilag 6.1)

JJER gennemgik okonomien for januar - maj 2016. Resultatet viste et overskud pa 3 mill, grundet
storre optag og bedre gennemforelse end budgetteret. Cphbusiness star staerkt ift. resten af sek-
toren. JD foreslog, at der udarbejdes et notat med henblik pa de langsigtede okonomiske disposi-
tioner og mal for  onsolidering. Dette udarbejdes til naeste bestyrelsesmode.

7. Cphbusiness Hillerod - finansiering v/ JJER (bilag 7.1)

JJER fremlagde indstillingen og redegjorde for den positive finansielle situation. ALA stottede
forslaget med argument om, at beslutningen ligger inden for DIR’s hjemmel. Oplaeg er taget til
efterretning.

JJER orienterede desuden om, at Cphbusiness likviditet er placeret pa SKB konti til 0 % i rente.

CL konkluderede, at indstillingen var godkendt.
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8. Valg af revisor/proces v/ JJER

JJER fremlagde forslaget om, at revisionen saattes i udbud for en 4-arig periode, for at sikre kon-
tinuiteten og hensynet til udbudsregler i Staten (SKI-udbud). Miniudbud i regi af SKI pataenkes
gennemfort i august med henblik pa freml ggelse pa n ste bestyrelsesmode.

CL konkluderede, at indstillingen var godkendt.

9. Lokalekapacitet v/JJER (bilag 9.1)

JJER orienterede om baggrunden for indstillingen. Cphbusiness bar en god lokaleudnyttelse, naa-
sten for god, hvilke har afstedkommet et behov for, at vi rykker rundt pa gruppefaciliteter og
vejledningsfaciliteter samt rum for vores ansatte. Lejemalet pa Blagardsgade udlober om to ar,
hvilket er et godt tidspunkt at forhandle ny aftale med udlejer. KIS orienterede om, at ban sidder i
bestyrelsen for den naavnte ejendoms ejer, men naeppe har et habilitetsproblem. JJER fortsatte
med at berette, at det er vigtig at vaare klar over, hvor iang tid vi vil binde os, hvornar kontrakten
overgar, og hvad iejen er. Cphbusiness er pt. meget tilfreds med lejemalet. Den evt. billigere hus-
leje kan vaere med til at finansiere en eventuel udvidelse af lejemalet i Nansensgade, hvor kacite-
ten er knap. SPL spurgte om lokalekapaciteten aendres som folge af den pabegyndte paedagogi-
ske transformation. GC svarede, at transformationen stiller storre kravtil frie omrader, der kan
benyttes. til projektarbejde o.lign.

CL konkluderede, at indstillingen var godkendt.

10. Kvalitetsrapport 2015 - summary v/DSC (bilag 10.1 

DSC fremlagde resume, highlights og konklusion fra Kvalitetsrapport 2015 - summary. Der er i alt
27 punkter, men kun de mest relevante biev praesenteret for bestyrelsen. Formalet var at saette
rammer for det, der ikke kan handteres pa de enkelte udbud. Tvaergaende indsatser synliggores
ogsa pa direktionsniveau og er opdelt efte  krav i institutionsakkrediteringen. IS spurgte ind til,
hvem der ser pa de enkelte uddannelsers kvalitet og relevans, og DSC orienterede om kvalitets-
arbejdets interne forankring i organisationens programomrader og tvaergaende funktioner. KIS
gjorde opmaerksom pa de politiske tilkendegivelser om et fremtidigt bachelor-arbejdsmarked og
universiteternes initiativer for at gore de akademiske bachelorer mere praksisnaere. Det er et for-
hold, som erhvervsakademisektoren er meget opmaerksom pa. CL kommenterede, at Dansk Er-
hverv og Dansk Industri (Dl) har set pa Danmarks og Storbritanniens arbejdsmarked. KIS kom¬
menterede, at organisationernes positionering ikke nodvendigvis er positiv for erhvervsakademi-
erne. IS kommenterede, at der er et behov for at sikre, at vi understotter fo taellingen om vores
sektor, KIS tilfojede, at risikoen for sektoren er, at andre institutioner kan aede sig ind pa er-
hvervsakademiernes bachelormarked. ALA kommenterede, at dette var muligt, men kun hvis de
har den praksisnaere del med. KIS pointerede, at det netop er italesaettelsen af bachelorarbejds-
markedet. OGR naevnte, at bacheloroverbygninger indeholder en skjult arbejdsloshed. KH be-
maerkede, at studierelevant arbejde under uddannelsen fremmer mulighederne for job. Der var
enighed om at tage sporgsmalet om bachelorarbejdsmarked op igen pa det kommende strategi-
semina . ALA kommenterede krav til studieaktivitet, og at der er behov for formidling til de stu-
derende om, hvad man forventer af tidsforbrug for specifikke opgaver. KIS svarede, at man kan
inspi ere Finansministeriet til at gore SU fremmodeafhaengig.

JD spurgte til anbefalinger, og DSC svarede, at der kommer et oplaeg til droftelse i bestyrelsen pa
modet i September. KIS kommenterede, at beskaeftigelsestal er bagudrettede - dog har det vaerdi
i sig selv, at de unge far en uddannelse. ALA istemte og kaldte det for samfundsvaerdi. CL svare¬
de KIS, at han med dette udsagn ikke belt er pa linje med ministeren. KIS sva ede, at der er man¬
ge, der mener, at vi far for mange med en Iang videregaende uddannelse, hvis vi fortsaetter med
at uddanne mange akademikere. Vi kender ikke fremtiden eller behovet. GC kommenterede, at
diskussionen i bestyrelsener derfor er meget relevant ift, hvordan Cphbusiness skal tilrettelaegge
sin uddannelsesportefolje.
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TS spurgte, om institutionen ville vaere kvalificet til at kunne beskrive, hvad Cphbusiness skal rette
sig mod uddannelsesmasssigt, da det er vanskeligt at radgive om pt, CL svarede, at vi sidder med
vores respektive branchekendskab og skal tale ud fra det og den erfaring. KIS kommenterede, at
Hovedstadens Vaekstforum ma have noget materiale. TS opklarede, at han ikke efterlyste et mo¬
nument men highligts for, hvad branchen  selv tror er fremtiden. 

OCR kommenterede, at der er en direkte kobling til udviklingsprojektet 'Cphbusiness for fremti¬
den , hvor der ses pa brancheudvikling i et disruption perspektiv, og at vi skal udnytte vores agili-
tet til at vaere pa forkant med udviklingen. HWH kommenterede, at vi bor have oje for de grund-
laaggende faerdigheder og kompetencer, som virksomheder eftersporger. TS bemaerkede, at 2018
ikke ligner 2016. ALA istemte og papegede betydningen af digitaiisering. LBO kommenterede, at
den finansielle sektor har haft en konstant nedafgaende udvikling i antallet af job. HWH kommen¬
terede, at alle vores finansstuderende kan fa praktik, sa det er ikke et aktuelt problem. ALA pape¬
gede, at dette ikke var gaeldende for alle uddannelsesomrader. OCR understregede, at debatten
ofte alene handler om, de faglige kompetencer, der er behov fo , og at der bor saettes storre fo-
kus pa udvikling af de personlige kompetencer.

CL konkluderede, at kvalitetsrapporten var taget til efterretning.

11. Godkendelse af datoer for bestyrelsens moder i 2017-18 v/alle (bilag 11.1)

Godkendt - forsoger evt. at finde en ny dato fremfor 30. nov. 2017.

12. Eventuelt

SPL berettede om status for studenterorganisationens strategiudvikling og indbod bestyrelsen til
at komme med input. CL forslog et mode mellem DIR og CL hvor dette kan droftes uden for be-
styrelsesmodet.

OGR orientererede om summit 6. oktober i Forum, og CL opfordrede alle til at deltage.

KH gjorde opmaerksom pa betydningen af Cphbusiness Facebookprofil, hvor negative indlaeg kan
forekomme ubesvaret, Instagram-profilen fik ros. CL og OGR har et mode med Advice i august
med henblik pa den videre branding af Cphbusiness.

13. Dagens indslag: Praesentation af Kvalitet v/ Kvalitetschef Dorte Schmidt

DSC gav et indblik i kvalitetsenhedens arbejde og forankring i organisationen.
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Ledighed 4.-7. kvartal efter fuldforelsen, seneste 3 ar
I Institution Uddamdse Af ekrg Ansvar 2010 K4-7 2010 N 2011 M-7 2011 N 2012 K4-7 2012 N

Erhvervsakaderriot Aik Alle 99 6,7% O 9 8 9,8%  1.291 9,0%  1.129
Copenhagen
Business Acaden-y

Datamatifcer Cphbusiness Lyngby 51 8,8%  77 10,0% : 52 9,6%  19
Ftftans, prof. bach. Cph usiness City 221 9 6,7% # 29
Finansokonom Cph  siness City 221 7,8% 195 1,5%  187 5,5   203

Cph usiness i.yngby 21 5,5%  35 1,9%  5 9,0   70
Handekokonom Cphbusy ess City 321 6,-1% 0 1,0  # 39 8,0   35
International han el og rrurkedsforng Cphbusine s City 321 6,9%  53 19,5  # 105
(overbygning), prof. bach. Cph usine s Lyngby 321 6,1%  58 13,0 5
International hospitalty  anagement Cphbusine s Norrebro 521 15,   „ 20 6,6% a 32
(ov rby ning), p of. bach. V •
L bor nt Cphbusi es  laboratorlc og Mijjo 621 13,7% 30 H,   : 33 17,1 # 32
Lo stknkonom Cphbusri ss City 321 16,9%# 16 6,    35 12,1  c;: 20
M rkedsforingso onom Cphbusmess City 321 5,7   285 5,3   302 5,3%  225

Cph usiness lyngby 4 1 3, %  6? 2,7   101 9,7  # 36
Cphbusiness Soeme 321 2,8   11

Mult irededesigner Cphbusiness lyng y 51 7,9%  8 2,8%  56 10,5  Q 50
Servfceo onom Cphbusiness Lyngby 21 5,1%  59 3,5%  86 5.8% 63

Cph usine s Norrebro 521 5,8%  9 3,0   112 7,6   1 5
Softwareudvfdng (overbygnng), prof. bac . Cphbusiness lyngby 451 ,0%  28
Sportsnvjnagen nt (over ygnng), prof,  ach, Cp business Lyngby 21 11,9  ; 28 15,7%  3 
WebudvWrg (overby nin ), prof, bach, Cphbusin s  ly gby 451 7 9,0   46 0,7% # 14

Ledighed 4.-7. kvartal efter fuldforelsen, seneste 3 ar

Der tages udgangspunkt i fuldforte i perioden 1. oktober aret for til 30, September I aret,

For h\er enkelt fuldfort er der to malinger af le ighe en: I Zkvartal efter fuldforelse og i 2. ar efter fiildfcrelse (4.-7. kvartal). i  enne rapport
vtees kun tal for 4.-7, k\artal eftor fuldforelsen,

2, kvartal defneres som dot kvartal. som indeliolder den dato, der ligger i 2. k art l efter fuldforelse, 4. k\artal delineres som del kvartal,
der indeholder datoen 1 ar efter fuldforelse (dvs.  .-7. k\artal males fra o  med del kvartal. der indeholder et-arsdagen for ful forelsen til
og me  kvartalet, der ligger umiddolbart for to- rsdagen for fuldforelsen).

Ledigheden er en ledighedsgrad. Hvls on person fx er ledig halvdolon af dot    He kvartal, indg r dcnno person med en ledighe sgrad
pa 0,5 (s are de til 50 procent).

Der tages udgangspunkt i bruttoledigheden. For at bliw defineret som bruttole ig skal den fuldfcrte veere uden arbcjde og sta til radighed
for arbejdsmarke et modlage da pengo, kontanthjaolp oiler starthjaelp, Fuldforto, der er i gang med en ny uddannelso eller udvandrel,
re nes som i ko edige.

Institutions  nklen omfatter erhvervsfaglige uddannelser, ertt ervsakademi  dannelsen ovrige korte vdere aende  ddannelser.
rofessionsbachcloruddannelser, ovrige  ellemlange uddannelser og doltc som udelte kandidatuddannelser pa institutioner under

Uddannelses- og Forskningsministeriets ressort. In eholder ik e a ademiske bachelorer. De udelte kandidatud annelser er i tabelleme
lagt ind under de delle kandidatuddannelser,

Hvls antallet af fuldforte i en celle er 4 individer eller derunder, vises antallet ikke, Dette gaelder ogsS for beregninger pba, heraf, Desuden
vises ledighe sgraden i ke, hvis andelen cr mindre end 0,5% eller storro end 99,5%.

Kildo: Nogletal baserct pa Danmar s Statistiks elcvregister.

Nogletal:
- Antal (N) fuldfo te per 3r de seneste fem  r (dimittender),
- Ledighedsgrad (%) per ar do seneste fem ar ud af fuldforte. Vist for  .-7. kvartal (K -7) efter fuldforelse. Rod: >15%. Gul 1 -15%, Gron<10 %
- Forskel i procentpoint (%) i ledighedsgrad fra del raestsidste i visnin en til  el seneste dr,
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Referatet er godkendt af formanden inden udsendelse. Eventuelle indsigelser til referatet tilsen-
des erhvervsakademiet pa hhha(5)cphbusiness.dk senest 8 hverdage after modtagelsen.

Referatet er godkendt pa bestyrelsesmodet den. 15. September 2016.
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