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Bestyrelsesmøde 
 

Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 13. juni 2017 kl. 12-17 på SDU,  

Universitetsparken 1, 6000 Kolding, lokale 31.11.  

 

Mødet indledes, som aftalt på sidste bestyrelsesmøde, med en kort besigtigelse af SDU’s 

campus i Kolding, hvorefter der serveres frokost i mødelokalet. Bestyrelsesmødet vil kon-

centrere sig om de strategiske indsatser for de kommende fire år, som vil ligge til grund 

for drøftelserne med ministeriet om udviklingskontrakten. Mødet bliver et arbejdsmøde 

med strategistatus, omverdensanalyse, indsatsområder og tilpasning af strategi 2020. 

 

Dagsorden:  

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde den  

23. marts 2017, bilag 

3. Meddelelser, bilag 

4. Salg af Campus Sønderborg, bilag 

5. Drøftelse og beslutning vedr. uddannelsesportefølje i Kolding, bilag 

6. Drøftelse og beslutning vedr. PB i SKAT, Businesscase, bilag 

7. Temadrøftelse mellem bestyrelsen og uddannelsesudvalgene, bilag   

8. Forlængelse af rektors åremålskontrakt, bilag 

9. Udpegning af repræsentant til uddannelsesudvalg, bilag 

10. Drøftelse og beslutning vedr. delegering af beslutningskompetence vedr. studie-

ordninger på PB i Grafisk Kommunikation og PB Pædagog, bilag 

11. Drøftelse af Strategiske rammekontrakter for de kommende fire år (nyt paradigme 

for udviklingskontrakter), bilag   

12. Strategi 2020, årlig afrapportering og beslutning om forlængelse af nugældende 

strategi frem til 2021, bilag 

13. Eventuelt. 

 

Bestyrelsesmødet holdes på SDU af hensyn til ikke at bruge tid på transport mellem 

SDU’s campus og UC SYD’s campus. Vi beder om eventuelt afbud til mødet senest tors-

dag den 8. juni 2017 til rektorsekretær Anna D. Jessen på adje@ucsyd.dk. 
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Parkering: Ved ankomst registreres bilen via standere ved indgangene, hvor bilens regi-

streringsnummer indtastes – så parkeres gratis. 

 

Med venlig hilsen 

 

Birthe Friis Mortensen 

Rektoratet 

 

bfmo@ucsyd.dk 

7266 2024 


