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Der var afbud fra KIS og PAA
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CL b0d velkommen til Lars Brejnrod (LPB) ny ressourcedirekt0r pa Cphbusiness og
introducerede Annemette Kjaargaard (ALK), prodekan fra CBS og tiltraadende medlem af
Cphbusiness' bestyrelse samt fortalte kort om det efterfolgende strategiseminar.

1. Godkendelse af dagsorden - godkendt uden kommentarer.

2. Godkendelse af referat af sidste mode - godkendt og underskrevet.

3. Orientering ved formanden
CL orienterede om ministeriets mode for formaend og rektorer, hvor departementschef
Agnete Gersing introducerede den netop gennemforte undersogelse af selvstyreformen,
som ministeren onsker viderefort og som gerne s ulle bringe bestyrelserne taettere pa
ministeriet f.eks. gennem ministerielt udpegede formaend. Et mere konkret udspil vil blive
udarbejdet.
Desuden orienterede CL om det seneste bestyrelsesmede I Danske Erhvervsakademier,
hvor isaer det politiske onske om et nyt bevillingssystem blev draftet.
Endelig takkede CL TSC for sit initiativ til et nyt samarbejde mellem Cphbusiness og
Forsvaret.

4. Orientering ved rektor (bilag 4.1)
Rektor kommenterede den udsendte skriftlige orientering med overskrifterne:
• Ministeriet og sektoren: Finanslov 2017 og 2025-planen, styringseftersyn
bevillingsreform, udenlandske studerende. fastholdelse af internationale
studerende i praktik og job, ny faelles digitaliseringsindsats.
a Ministeriet og Cphbusiness: udbud i Hillerod / Kobenhavn, bevilling fra Nordisk
Ministerrad, indikatorbaseret tilsyn og opfolgning pa arsrapporten 2015.
Regionen og Cphbusiness: strategisk rundbord, Strategisk Uddannelsesforum
Nordsjaelland.
® Cphbusiness: fuldtidsuddannelser, efter- og videreuddannelse, Cphbusiness for
fremtiden, nyt partnerskab med Forsvaret, nyt samarbejde med CBS, indsats
overfor nyankomne flygtninge, nyt LMS, kvalitet.
OGR papegede opmaerksomheden pa et nyt bevillingssystem og aendrede vilkar for
internationale studerende, som kan aendre erhver sakademiernes okonomiske grundvilkar,
og uddybede desuden flere af de ovrige orienteringspunkter.
Desuden orienterede OGR om Cphbusiness Future Summit 2016 den 6. oktober, hvor der
er udsendt invitationer til samarbejdende virksomheder og organisationer, studerende og
medarbejdere.

JJER uddybede status pa mellemveerendet med Niels Brock.
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5. Afl0nning af bestyrelsen (bilag 5.1)
CL henviste til bestyrelsens draftelse pa forrige bestyrelsesrr de, hvorefter indstillingen
blev godkendt. Der ydes saledes honorar til de eksterne bestyrelsesm0der pa arligt kr.
15.000 med virkning fra 01.01.2017.

6. Vakant bestyrelsespost
ALK introducerede sig selv, og bestyrelsen godkendte ALK som nyt medlem af
bestyrelsen udpeget ved selvsuppering.

7. 7-maneders regnskab og prognose (bilag 7.1)
LPB uddybede det udsendte 7-maneders regnskab samt prognosen for hele 2016.
Resultat for hele 2016 forventes at udvise et overskud pa ca. 5 mio. kr., mod et
budgetteret underskud pa 1,9 mio. kr. Afvigelsen er primaert begrundet i en efterbetaling
af tilskud for 2015 samt lavere undervisningsomkostninger, idet en raekke
underviseransaettelser forst er effekturet fra sommeren 2016.
I prognosen er indeholdt et SlA-grundlag 2016 der modsvarer budgettet, og siden
udarbejdelsen af prognosen er der indberettet for 2. halvar, saledes at vi nu ved, at
indtaegterne pa fuldtidsuddannelserne realiseres.
LPB berettede om 7-manedesregnskabet. Det samlede resultat er et underskud pa ca. 10
mio. kr., men et underskud der er ca. 9 mio. kr. mindre end budgetteret. Indtaegterne pa

fuldtid er ca. 2 mio. kr. storre end budgettet, hvilket bl.a. skyldes en ekstrabetaling pa 3
mio. kr. fra tidligere ar som folge af oprydning i det studieadministrative system som har
udlost ekstra SlA.
Udgifterne til uddannelsernes gennemf0relse har vaeret knap 4 mio.kr. lavere end
budgettet, bl.a. som folge af lavere udgifter til undervisere i perioden.
Der er en lille afvigelse 11. halvar pa fuldtidsuddannelserne, mens deltidsuddannelserne
rammer taet pa det budgetterede.
S0R spurgte ind til, hvad der sker med tilskuddet, hvis studerende falder fra. LPB
orienterede om SlA-princippet, hvor der forst udloses tilskud, nar den studerende har
afsluttet og bestaet et semester.

HWH og ALA spurgte til, om det er problematisk med overskud og fortsat
kapitalopbygning. OGR svarede, at kapitalopbygningen endnu er ret beskeden, og at der
kun er en lille margen i forhold til afvigelser i antal studerende.
S0R spurgte om, hvordan det ser ud pa de andre akademier? OGR svarede, at billedet er
varieret, men at de mindre akademier vil blive presset hardt af de kom ende ars
takstreduktioner.
JDA papegede Cphbusiness' fleksibilitet ved ikke at have bundet kapitalen i bygninger.
S0R supplerede med at pointere, at digitalisering kan betyde andre mindre lokalebehov.
Tilsvarende er Cphbusiness ikke bundet som ejere af store dyre bygninger.
S0R kommenterede, at det ogsa er det, man skal taenke pa - ikke at bygge for meget. Da
det netop er de tomme bygninger, der dominerer i den digitale verden.
HWH spurgte til frafald. LPB understregede, at en hojere gennemforelse er en
forudsaetning for, at vi kan imodega de kommende ars takstreduktioner uden at
gennemfore omfattende besparelser.
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TSC spurgte til indsatsen for hojere gennemforelse. GC svarede, at indsatsen dels rettede
sig mod optag af de rette studerende, dels den paedagogiske t ansformation, som skal
fremme de studerendes studieindsats, motivation og engagement.

ALA tilfojede, at Cphbusiness i vejledningsindsatsen hellere henvisertil et andet og for
den enkelte bedre uddannelsesvalg, end fortsat forsoge at fastholde et uddannelsesvalg,
som ikke forventes at fore til gennemfort uddannelse. Desuden understregede ALA
betydningen af Cphbusiness attraktive beliggenheder og gode kvalitetsomdomme.
ALK kommenterede, at CBS ogsa arbejder meget med frafald, men at det er svaert at
undga.

8. Eventuelt.
Der var ikke noget under eventuelt.

Afslutning ved CL.
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Referatet er godkendt af formanden inden udsendelse. Eventuelle indsigelser til referatet
tilsendes erhvervsakademiet pa hhha@cphbusiness.dk senest 8 hverdage ef er modtagelsen.

Referatet er godkendt pa bestyrelsesmodet den 29. november 2016.

Annemette Kjaergaard
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