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1. Godkendelse af dagsorden
CL b0d velkommen og praesenterede Henrik Wind-Hansen (HWH) som ny medarbejderrepraesentant. HWH afl0ser Jan-Christian Haxthausen.
Desuden praesenterede CL statsaut. revisor Kim Vorret, som afloser Niels Villadsen.
Dagsorden blev godkendt uden bemaerkninger.

2. Godkendelse af referat af sidste mode
Referat fra modet 26. november 2015 blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

3. Orientering ved formanden
CL orienterede om sin rundtur pa Cphbusiness lokationer, hvor forelobig Lyngby og Hillerad er
besogt. Desuden orienterede CL om udnaevnelsen af ny uddannelses- og forskningsminister Ulla
Tornaes, som netop bar indbudt til det arlige uddannelsesmode fo formaend og rektorer, organisationer og ministerium pa Koldingfjord 28.-29. april.

4. Orientering ved rektor (bilag 4.1)
Rektor kommenterede den udsendte skriftlige orientering med overskrifterne

e Ministeriet og sektoren: Ny minister, Endret tilskudssystem, Nye rammer for studieordninger, Kendskab til sektoren, Sektorkonference, Besog af REP, Feellesmode i Danske Erhvervsakademier
® Ministeriet og Cphbusiness: Nyt mal i udviklingskontrakt 2015-2017, Ny uddannelsesindsats i Nordsjaelland, Uddannelser pa Faeroerne
o Cphbusiness: Efter- og videreuddannelse, Fuldtidsuddannelserne, Den paedagogiske
transformation, Unge for fremtiden - Cphbusiness Summit i Forum, Nyt studieadministrativt system, Nyt LMS, Lokalekapacitet, Institutionsakkreditering - status, Turnusakkreditering - status, Legater

GC orienterede i tilknytning hertil om status pa Handelsokonomuddannelsen, som i sidste turnus-

akkreditering fik en betinget positiv akkreditering som folge af frafald, der kan henfores til mangel
pa lonnede praktikpladser. Uddannelsen er fortsat udbudt, men vi reducerer optaget fra 3 til 2
hold. CL understredede, at praktikpladsproblemet pa handelsokonomuddannelsen er adresseret

politisk, hvilket KIS og TSC tilsluttede sig.
KIS spurgte til institutionsakkrediteringsprocessen i forhold til den interne tidsplan, og OGR orien¬
terede om, at planen holdes.
TSC spurgte til indsatsen for at oge kendskabet til Cphbusiness og sektoren som helhed, hvor
Cphbusiness er lead pa dette Must Win Battle og gav udtryk for, at vi maske bor anvende flere
ressourcer pa branding og ikke ma holde igen, hvis sektoren har en lavere faellesnaevner. OGR
gav en status pa samarbejdet med Advice og de ovrige akademier, hvor en kommende faellesindsats i efteraret 2016 bliver tilrettelagt sadan, at det enkelte akademi selv afgor vort stort tryk, der
onskes lagt i brandingen af det pagaeldende akademi. HWH kommenterede, at uddannelserne har
et storre kendskab end selve uddannelsesinstitutionen. KSI understregede nodvendigheden af, at
akademisektoren bliver kendt pa landsplan.
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ALA spurgte til, at social mobiiitet er udgaet som mai i udviklingskontrakten. OGR svarede, at vi
fortsat fremmer social mobiiitet, men at ministerens tidligere mal om et saerligt talentprogram for
studerende med uddannelsesfremmed baggrund ikke laengere er et indsatsomrade.
CL tilfojede, at den store event I Forum i oktober er afledt af sidste ars strategiseminar I bestyrel-

sen og de deraf udledte udviklingsprojekter I udviklingsprogram 2016: Cphbusiness for fremtiden
og ledelse af unge. TSC pegede pa, at alle uddannelser med fordel kan have et element af ledelse.
Afslutningsvis blev det aftalt, at bestyrelsen fremover far mulighed for lobende af fa aktuelle nyheder pa Cphbusiness.

5. Uddannelsesudvalg for programomradet Laboratorie og Miljo (bilag 5.1)
Det indstillede forsl a til delin af udvalaet i hhv. et uddannelsesudvalg for Laboratorie og et for
milio blev vedtaaet.

6. Draftelse af ny profil i bestyrelsen
Formand og rektor fik I opdrag at kontakte udvalgte rektorer fra universitetsverdenen i naevnte
raekkefolge med henblik pa besaettelse af den vakante bestyrelsespost.

7. Arsrapport 2015 og revisionsprotokollat (bilag 7.1 og 7.2)
JJER gennemgik regnskabet I hovedtal samt udviklingen over en 5-arig periode.
JDA spurgte til FoU-midler, hvor JJER henviste til sidste ars tilbageforelse, idet disse midler ikke
ma hensaettes. Over den samlede bevillingsperiode vil FoU-midlerne vaere anvendt til formalet.
JDA spurgte desuden til den hoje likviditet, hvor til JJER svarede, at vi overvejer om realkreditlanet I ejendommen i Hillerod med fordel kan indfris. KIS understregede betydningen af det handlerum, en god likviditet medforer.
JJER rekapitulerede den 5-arsprognose for okonomien, som blev godkendt af bestyrelsen I efteraret 2015, og som ajourfores i takt med, at praemisserne matte aendre sig. Aktuelt holder prognosen.

Revisor opsummerede revisionsprotokollatet, der var uden forbehold, og roste savel arets resultat som den daglige praksis.
ALA spurgte til kryptering og handtering af CPR-numre, hvilket pt. mangier. Revisor papegede, at
man er tvunget til at bruge offentlige systemer, som ikke overholder statens egne regler. Det
kraever et staerkt fokus de kommende ar. JJER tilfojede, at EFIF ([vort IT-driftsfaellesskab] nu
implementerer Data Protection Officer for at sikre bedre processer omkring datahandtering.
LBO spurgte til, hvordan Cphbusiness sikrer compliance. JJER svarede, at vi er proces gennem
EFIF-samarbejdet. KIS tilfojede, at der er erhvervsskoler, som gerne ser revisionspategninger, der
kan laegge pres pa deres ministerium.
KIS spurgte til et rygte om, at den fri revision er under pres. Revisor afviste rygtet, men orienterede om et taettere samarbejde med revisionen.
Efterfolgende opsummerede OGR malopfyldelsen pa udviklingskontrakten med ministeriet, som

udviser en tilfredsstillende udvikling i forhold til aret far. Hvor mal kun er delvist eller ikke opfyldt
skyldes det, at progressionen i de arlige mal har vaeret hoj.
Den indstillede arsraoDort 2015 blev odkendt af bestyrelsen og revisionsprotokollatet taget til
efterretning.
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8. Rektors resultatl0nskontrakt 2015 og 2016 (bilag 8.1)
Efter indstillina fra formanden blev malopfvldelsen i rektors resultatkontrakt for 2015 samt nv
resultatkontrakt for 2016 godkendt af bestvrelsen.

HWH spurgte til den MTU, som blev gennemlwt i starten af 2015 og la nogle point lavere end
den, som blev gennemfort i 2013. OGR rekapitulerede det fokus, der er pa hoj trivsel blandt studerende og medarbejdere samt indsatsen for at fastholde og udvikle denne i lyset af den omfattende transformation, som organisationen har vaeret igennem siden udspaltningen i 2012. ALA
spurgte, om MTU kan gennemfores arligt. OGR svarede, at MTU gennemfores sammen med de
ovrige erhvervsakademier og professionshojskoler hvert andet ar. KIS udtrykte, at det erfaringsmaessigt ikke giver mening af gennemfore MTU hvert ar.

9. 0konomi 2016 (bilag 9.1)
JJER gennemgik perioderegnskabet i hovedtal for arets forste to maneder, hvor der med de storrelser, vi aktuelt kender, ikke er noget, som indikerer vaesentlige afvigelser fra budget 2016.05.10
Bestyrelsen tog rapporteringen til efterretning.

10. Indtryk fra kursus pa Singularity University v/Pia Aarestrup

PAA gav et indblik i sit spaendende studieophold pa Singularity University; Lob med teknologien,
frygt den ikke. PAAs pr sentation er vedhaeftet.

11. Indblik i ny tilgang til uddannelsestilrettelaeggelse og paedagogik, som aktuelt
afproves i Lyngby v/ omradecheferne Lars Bogetoft og Jan-Christian Haxthausen

12, Eventuelt
Der var ingen punkter under eventuelt.
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Referatet er godkendt af formanden inden udsendelse. Eventuelle indsigelser til referatet tilsendes erhvervsakademiet pa hhha@cphbusiness.dk senest 8 hverdage efter modtagelsen.

Referatet er godkendt pa bestyrelsesrmodet den 29. juni 2016.

Kir en Hansen

iCU
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