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Torsdag den 18. maj 2017 kl. 14.00-16.00 i mødelokale CS-06.29 

Tilstede: Peter Helstrup, Mette Holm Bertelsen, Lisbeth Buchwald Schwarz, Andreas Kiær 

Thomsen, Brian Dreier, Jan-Christian Haxthausen, Peter Skjold Mogensen, Susanne Rievers, 

Søren Dyrberg Larsen (ref.) 

 

Afbud: Thor Palmhøj, Morten Schmidt, Morten Andersen, Michael Krag-Svendsen, Claus Agø 

Hansen, Søren Vammen 

 

 

Dagsorden      Bilag 

 

1. Godkendelse af referat 

2. Godkendelse af dagsorden    (02/17/01) 

3. Siden sidst v. SUR     (02/17/02) 

4. Uddannelsernes videngrundlag –kvalificering af videngrundlag fra udvalget 

5. Udviklingsprojekter på området – præsentation v. projektejere og kvalificering fra 

udvalget      (02/17/03) 

6. Evt. 

 

Ad. 1 Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt. 

Ad. 2 Godkendelse af dagsorden (Bilag 02/17/01) 

Dagsordenen blev godkendt. 

Ad. 3 Siden sidst v. SUR (Bilag 02/17/02) 

Da der var mange nye til mødet, blev der holdt en kort præsentationsrunde. Peter Heltoft 

fortalte om sine aktivitet, i den forbindelse roste han de praktikanter, han har haft fra 

Cphbusiness og efterlyste flere.  

HAK er blevet indstillet til en positiv akkreditering, men vi afventer stadig indstillingen for LOG. 

Institutionsakkrediteringsansøgningen er afleveret, og panelet kommer på besøg første gang i 

juni. 

Uddannelsesrapporterne er afleveret, og de er i godkendelsesproces. Når de er godkendte, vil 

de blive præsenteret for uddannelsesudvalget. 



Uddannelsesministeren har været på besøg. Dette var en spændende oplevelse, og det er 

Cphbusiness vurdering, at Søren Pind vil være en mere aktiv minister end sin forgænger. 

Ad. 4 Uddannelsernes videngrundlag –kvalificering af videngrundlag fra udvalget 

SUR præsenterede formålet med videngrundlaget på erhvervsakademier og vidensløjfen. 

Senest har vi arbejdet med videngrundlaget på vores videndag, hvor vi bl.a. fokuserede på 

Digital Økonomi. 

Peter Helstrup kommenterede, at der er en fare for, at der kommer for meget fokus på digital 

markedsføring. Det er vigtigt, at de studerende lærer at gå på to ben, både et digitalt og et 

klassisk markedsførings ben. SUR og AKTH svarede, at det digitale fokus skal forstås som en 

tilføjelse, ikke en erstatning for klassisk markedsføring.  

JCH foreslog, at det gøres klart, at digital markedsføring er et af flere berøringspunkter i 

kunderejsen. Men underviserne var enige i, at de har et ansvar for, at de studerende ikke 

bliver forblændet af Google eller Facebook guruer. 

Ad. 5 Udviklingsprojekter på området – præsentation v. projektejere og kvalificering 

fra udvalget (Bilag 02/17/03) 

PSMO præsenterede Retail Reinvented. I særdeleshed delprojekt fem ”Big data og Ledelse” 

som PSMO er en del af. PSMO lagde vægt på, at projektet er et samarbejde mellem 

virksomheder, underviserne og de studerende. Fokus for delprojektet har været rettet mod 

videnindsamling fra ledere i detailhandlen. Dette gøres ud fra tesen om, at der allerede er 

masser af viden, som kan indsamles og struktureres fradetailhandlen. Det er derfor ikke 

nødvendigt at bruge projektet til at indsamle teoretisk viden. 

Peter Helstrup indvendte, at meget tyder på, at kunderne gør oprør mod direct targeting og 

salgsmaskiner. JCH fortalte, at det har man fokus på i delprojektet ”Digital indfødte”, som er 

en del af Retail Reinvented, hvor paradokset muligvis er, at digital indfødte ikke nødvendigvis 

er digital kompetente. Dette affødte en diskussion om, hvorvidt alle anvender de samme 

former for markedsføring, indtil kunderne bliver overmættede, hvorefter man udvikler den 

næste markedsføringsstrategi. Der er en stor mangel på intelligent og diskret markedsføring, 

så man ikke møder mætningsmuren. Der var dog enighed i udvalget om, at markedsføring kan 

doseres korrekt, hvis man spiller på alle former for markedsføring. 

PSMO fortalte om de positive erfaring med videndeling, projektet har haft ifm. at holde 

genopfriskningskurser om ledelsesteorier for ledere. JCH forklarede, at denne indgangsvinkel 

giver mulighed for undervisningsbåret forskning, hvilket er en god indgangsvinkel overfor 

SMV’er. 

Mette Holm Bertelsen spurgte til, hvordan koblingen er mellem Retail Reinvented og valgfaget. 

JCH og PSMO fortalte, at valgfaget i udgangspunktet har de samme læringsmål hver gang det 

udbydes, uafhængigt af hvilket delprojekt, der indgår som en del af undervisningen i 

valgfaget. 

BRDR præsenterede Markedsføring for Fremtiden, der stadig er i opstartsfasen og der. 

arbejdes med fem teser i forhold til virksomhedernes nuværende og fremtidige udfordringer. 



En stor del af projektet pt. er kvalitative interviews for at afdække hvilke 

markedsføringsfunktioner, der er behov for. 

Projektet har indtil videre afdækket, at kompleksiteten er stigende, men der er en begyndende 

forståelse for, at virksomhederne ikke selv skal kunne alt inden for digital markedsføring. De 

skal kunne det daglige og vide, hvornår de skal hyre eksterne ind til de områder, de ikke selv 

har kompetencer til. Så der er en bevægelse tilbage mod en ældre arbejdsdeling indenfor 

marketing, hvor virksomheder f.eks. hyrede reklamebureauer. Der kan læses mere om 

projektet på hjemmesiden https://sites.google.com/site/cphnewmarketing/. 

SUR fortalte, at der er nye projekter på vej, de er pt. klassificeret som forstudier. Disse er 

generet på baggrund af huller i videnloggen. De tre forstudier er ”Digitalisering af 

slagsfunktionen på B2B for SMV’ere”, ”Fremtidens spedition”, og ”E-handles og specialhandlen 

i Danmark”. Dette førte til en diskussion om, hvorvidt det sidste kunne kobles tættere til Retail 

Reinvented.  

Ad. 7 Evt. 

SUR vil næste gang præsentere forslag til et nyt årshjul  for at sikre, at det passer med 

kvalitetssikringsstrategien på Cphbusiness.  

 

https://sites.google.com/site/cphnewmarketing/

