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Referat af EASJJ bestyrelsesmøde nr. 16. (24/3 2011)
Møde:
Indkaaldt af:
Tid o
og Sted:
Deltaagere:
Udseendt til:
Afbu
ud:

EASJ Bestyrelsesmøde nr. 16
Forrmand Tim Christensen
Erh
hvervsakademi Sjæ
ælland, torsdag den 24. marts 2011 kl. 08.30 – 10.00
0 på Lyngvej 19 i Køge, Lokale 201..
Besstyrelsen og rekto
or, samt vicedirekktør Stig Johansen
n, KHS, under punkt. 3.
Fasste modtagere, reeferent
Larrs Holte (SoSu Sjæ
ælland), Henrik Ho
olmer (KKR), Jespeer Østrup, Johnnyy Damsted Pedersen (RTS)
Cam
milla Lander Bæk, Jørn Schäffer, Evvan Lynnerup (UC
CR)

P
Punkt og tekst påå
dagsordenen
1. Velkomst og
Godkendellse af dagsorden
godkeendelse af dagsorrden

Intensio
on/Formål

Ansvarlig/evtt. materiale
Fo
ormanden
Billag pkt. 1. Dagsorden

Bestyyrelsesformanden
n bød velkommen, og orienterede o
om at SOSU Sjællaand har udpeget en
e ny repræsentaant til Erhvervsakaademiets bestyrellse. Det nye
bestyyrelsesmedlem er Lars Holte, Komm
munaldirektør i Od
dsherreds kommu
une.
Dagso
ordenen blev god
dkendt.
2. Refferat fra sidste møde Underskriftt og godkendelse af referat fra besstyrelsesmøde d. 15/12 2010.
ormanden
Fo
Ingen bemærkninger modtaaget, referatet ideentisk med det udsendte referat 19
9/12 2010.
Billag pkt. 2. referat 15/12/10
Ingen
n bemærkninger, referatet blev god
dkendt og undersskrevet.
Det b
blev aftalt at bestyyrelsen fremover får tilsendt referaater fra forretninggsudvalgets møde
er.
3. EASSJ Årsrapport og
Underskriftt og godkendelse
regnsskab 2010
Vicedirektø
ør Stig Johansen, KHS, redegør for Årsrapport 2010 og Revisionsproto
okollat til
årsrapporten for 2010

Stiig Johansen, KHS
Billag pkt. 3.1. Årsrapport for 2010
Billag pkt. 3.2. Revisionsprotokollat
20
010.

EASJ har indgået aftalee med Køge Handelsskoles økonom
miafdeling om udaarbejdelse af årsra
apport. Stig Johan
nsen fremlagde deerfor regnskabet og
o protokollat.
SJ freemhævede at i Erh
hvervsakademietss regnskab fremgåår dispositionsbeggrænsningen i ballancesummen, hvvor den ude på insstitutionerne indggår i

Tid
5

5

20
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resulttatopgørelsen igeennem reduktion i omsætningen.
Ang. ledelsespåtegninggen er den uden kommentarer
k
og den følger retninggslinjerne på omrrådet. Revisorpåteegningen er ligeleedes i henhold til gældende
g
praksis.
På sid
de 8 fremgår hoveed/nøgletals bereegning, hvor man overordnet kan konstatere en omssætning på 7,7 miillion, samt et sam
mlet resultat på 38
81.000 DKK.
Egenkkapitalen er som ffølge af dette stegget til 913.620 DK
KK.. Nøgletallene på de ordinære sttuderende viser en
e markant fremggang i antallet at STÅ
S på både
fuldtidsuddannelser ogg deltidsuddannelser. Ledelsesbereetningen ss. 9‐12 fokuserer på åretts institutionspolittiske udvikling, men
m også på de positive resultater der
d
er opnået.
Regnsskabets opbygnin
ng følger sidste årss regnskabsstrukttur, dog med den tilføjelse at administration og afrapportering af Und
dervisningsministeriets
Stipendieordning for ikkke EU studerend
de nu indgår som een del af Erhvervssakademiets regnskab. Ifølge Undeervisningsministerriets retningslinjer på området indggår
disse under posten ”un
ndervisningsmateeriale”.
I forb
bindelse med usikkerheden omkring bankmarkedern
ne fremhævede Sttig Johansen, at Erhvervsakademie
E
ets bankforbindelsse Danske Bank (SStatens
konceernbetalinger) ikkke giver anledningg til usikkerhed, so
om følge af den tæ
ætte relation mellem Staten og Staatens koncernbetaalinger.
Proto
okollatet er ”ren” og giver ingen an
nledning til bemærkninger. Der er d
dog en lille note s. 29 pkt. 15, hvor Revisoren anbefaaler, at computer mm, som tidligerre
Rekto
or Preben Thisgaaard overtog i forbiindelse med sin frratræden, indbereettes til SKAT. Den
nne anbefaling vill blive fulgt.
Regnsskabet og protoko
ollat blev godkend
dt og rundsendt ttil underskrift.
4. Oriientering fra
Orienteringg om emner behaandlet på FU‐møde d. 11/3 2011
Fo
ormanden
forrettningsudvalg og
Orienteringg fra rektor
Billag pkt. 4. Rektorrrapport
rekto
or
Formanden orientered
de om emner der blev behandlet på FU‐møde den 11/3 2011. (Refera
at udsendes samm
men med bestyrellsesreferatet).
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Rekto
or pointerede at aarbejdet i 1. kvartal havde været fo
okuseret dels på ”classic”‐processen, dels på konkret udmøntning af strategiplanens
s
te
emaer. Desuden
kunnee det oplyses at taallene for kvote 2 optaget ser lovende ud for optageet 2011.
Gert SSvendsen spurgtee til praktikpladssiituationen og sam
mmensætningen aaf de 7 uddannelsesudvalg – og han
n fremsatte et ønske om, at bestyrrelsen kunne mød
des
med udvalgene, f.eks. en gang om året. (Aktuel status påå udvalgsmedlemmer udsendes me
ed referatet)
Rekto
or orienterede om
m at der i den strategiske handlingssplan opereres meed et fælles temamøde for uddann
nelsesudvalgenes medlemmer til no
ovember. Dette møde
m
vil beestyrelsen blive invviteret til. Sekretaariatsbetjeningen af udvalgene varretages af campusscheferne for de relevante
r
udvalg.
Vedr.. praktikpladssituaationen har den generelle
g
tilbagem
melding fra uddannelserne været, at
a det ikke har væ
æret vanskeligt at finde
f
pladser for de
d studerende.
Mangge uddannelser haar opereret med praktik
p
tidligere o
og har derfor et beeredskab til at tacckle dette. Rigtig mange
m
studerende finder selv en re
elevant plads.
Qua h
handlingsplanens delstrategi på om
mrådet etableres ffremadrettet et p
praktikkoordinerin
ngsnetværk med repræsentanter
r
fo
or skolerne, der in
ndgås aftaler og der
d
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søgess samarbejde på een række fronter for
f også fremover at kunne finde p
pladser til alle. Ikkke mindst når de nye
n uddannelser kommer
k
med i 20
012‐13.
TC frremhævede, at EA
ASJs samarbejder med Regionen om
mkring dette. GS fremhævede, at Dansk Metal ogsåå er optaget prakttikpladsproblematikken og igangsæ
ætter
en kaampagne i maj 201
11 – også ang. praaktikpladser til deet videregående n
niveau.
5. Udmøntning af
strateegisk handlingsplaan.
2011‐‐2015. Plan for EA
ASJ
Classiic

Godkendellse
Rektor og forretningsudvalgget indstiller til beestyrelsen at skitsse til EASJ Classic godkendes
g
med henblik på etablering aaf et ”Classic” akad
demi den 1/1 201
12.

ormanden/ rektor
Fo
Billag pkt. 5.1. Skitse
e til EASJ Classic

30

Skitse og plan er udarbejdett med baggrund i strategisk handlin
ngsplan 2011‐15, den endelige
tilsynsrapp
port om erhvervsaakademiernes orgganisering, møder med
undervisningsministeriet, DI/LO handlingsplaanen for erhvervsa
akademisektoren,, møder med
de regionale interessenter o
og ikke mindst erffaringerne med att eksekvere EASJ Strategisk
S
Handlingsp
plan 2011‐15 i den
n nuværende light, matrix‐organisa
ation.
ovedpunkter:
Skitsens ho
‐ Måålet 2012‐2013
‐ EA
ASJ styrker og knap
pt så stærke siderr
‐ Øn
nskescenariet, parrtnerskabsaftaler i 5 byer
‐ Principper for bæredygtige miljøer i 5 byer
ddannelsesbilledet i de 5 byer
‐ Ud
‐ Ud
dviklingsmuligheder og uddannelseesdistribution frem
madrettet
‐ Orgganisering af EASJJ Classic
‐ Spaaltningsstrategi o
og tidshorisont
TC freemhævede, at udmøntningen af deen strategiske han
ndlingsplan er vid
dereførelse af tidligere beslutninger i bestyrelsen i oktober og decemb
ber 2010.
USK o
orienterede om arrbejdet i 1. kvartaal med at etableree ”forståelsesrammen” for overgan
ng fra ”light” til ”cclassic” . På møder med Undervisningsministeriet,
erhveervsskolernes direektører, revisorer,, arbejdsmarkedeets parter (DI/LO initiativet), rektorkollegiet og øvrige samarbejdspartter har den fremtidige struktur for et
selvsttændigt akademi været drøftet.
Den 9
9. februar 2011 affholdt EASJ et mø
øde med uddannelsesstedernes direktører, hvor reviisionen og Bente Ørum fra UVM freemlagde hvilke raammer, der er forr
proceessen frem i mod en ”classic” konsttruktion.
Dernæ
æst gennemgik USK en ”Skitse til EASJ
E
Classic”, hvorr EASJ arbejder fo
or en selvstændig organisation, derr i tæt samarbejdee med erhvervsskolerne og de øvrigge
regionale videregående uddannelser løffter uddannelsesd
distributionen i reegion Sjælland (Sttrategiplanens 1. prioritet).
p
USK freemhævede at målet for 2011, er att
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skabee de rammer, som
m skal tages i brugg i 2012. USK ønskker endvidere at ggå fra en ret defen
nsiv strategi til en mere fremadretttet offensiv satsniing på de
erhveervsrettede uddan
nnelser. Og selvfø
ølgelig på et bæredygtigt økonomissk grundlag. Af skiitsen fremgår spaltningsstrategien og de udbudsprin
ncipper og
aftaleeprincipper, som vvil være udgangsp
punktet for EASJs forhandlinger meed skolerne.
Der eer aftalt en møderrække med alle skkoler i april og maj, hvorefter arbejdet med spaltning
gsredegørelser igangsættes. Det err rektors mål at kunne præsenteree en
ramm
meaftale ved juniss udgang, som efteerfølgende skal det godkendelse og finpudsning i de
e 9 erhvervsskolerrs bestyrelse. Spaaltningen skal værre klar ved udganggen
af 2011, mens rammen
n bør være kendt 6 måneder før, således at det forb
beredende arbejde kan gøres orden
ntligt.
TC beemærkede, at UV
VM’s og forligskreedsens holdning eer, at spaltning SEENEST skal ske pr. 01.01.2012.
GS freemhævede, at afttalerne skal sikre at både Erhvervsaakademi Sjælland
d og Erhvervsskole
erne kan køre forn
nuftigt fremover. Ole Marqweis ud
dtalte, at vi har brug
for ett godt kvantitativtt udbud også i ”kyystnære” områder. Det totale uddaannelsesmæssige udbud er vigtigt.
TC fortalte, at der havd
de været afholdt møder med Regio
on Sjælland omkring mulighederne
e for at sikre en go
od uddannelsesmæssig udvikling aff uddannelserne på
p
Sjællaand og at EASJ ind
dgår i det fremtidige arbejde desan
ngående.
GS glæ
ædede sig til at see en egentlig forreetningsplan med økonomi og budgget for den nye orrganisation. TC beemærkede at en såådan kan udarbejjdes når
spaltn
ningsmøderne er gennemført og det økonomiske grrundlag og ikke m
mindst udgiftsgrundlaget er bedre kendt.
k
Bestyyrelsen godkendtee ”Skitse til EASJ Classic”
C
som udgangspunkt for de kkommende forhan
ndlinger mellem EASJ
E
og erhvervssskolerne.
6. Midler til EASJ
rekto
oratet

Godkendellse
Rektor anm
moder om at kunn
ne disponere overr 1 % af taxameterudbetalingerne
(undervisningstaxametret) ttil dækning af udggifter til organisatoriske tiltag i den resterende
del af 2011
1. Dette i henhold
d til den hensigtseerklæring der vand
dt tilslutning på bestyrelses‐
mødet den
n 15/12 2010:

ormanden
Fo

10

ng, der gør det mu
uligt i løbet af 2011 at tilføre
”Bestyrelseen tilslutter sig en hensigtserklærin
rektoratet en andel af taxam
meterindtægternee, som aftales melllem EASJ og det enkelte
e
udbudssted
d. Satsen aftales i forbindelse med en revision af udllægningsaftalernee.” Fra B‐
referat.

For att styrke EASJs cen
ntrale dele i opbyggningen af EASJ C
Classic anmodede TC om bestyrelse
ens tilslutning til en
e inddragelse af 1%
1 af taxameterin
ndtægterne i 2011.
Anmo
odningen blev imø
ødekommet.
7. Næ
æste møde
Næste mød
de jvnf. mødeplan
n:
5
8/6 2011 kl.
k 8.30‐10.00
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Ingen
n kommentarer
8. Eveentuelt

Opsamling og bemærkningeer

Rekto
or orienterede om
m Undervisningsm
ministeriets brev angående dispositionsbegrænsning (udsendes med rreferatet) og at DE‐Bestyrelserne afholder
generralforsamling den
n 18.11.11 i Køben
nhavn.
Erhveervsakademiets veedtagne budget og
o DE‐ledernes tid
dsskrift blev udlevveret på mødet.
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