
 

 

 

Den 2. juni 2010, SVR-ADJ 

 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MAJ 2010 

 

Til stede: Carl Holst, Anne Jørgensen, Bent Øxenberg Hansen, Poul Flack-Jensen, Anke Spoorendonk, 

Annika F. Pedersen, Nicolai Madsen, Anders Henning Simonsen og Ulla Dahl Petersen (stedfortræder 

for Lars Lykkedegn). 

 

Afbud: Johnny Søtrup og Lars Lykkedegn.  

 

I øvrigt deltog: Søren Vang Rasmussen og Anna D. Jessen. 

 

Rektor Søren Vang Rasmussen bød velkommen til det første og konstituerende møde i UC Syddan-

marks bestyrelse og udtrykte på administrationens og egne vegne håb om et godt og konstruktivt 

samarbejde med bestyrelsen.  

 

Rektor Søren Vang Rasmussen redegjorde om baggrunden for den iværksatte høring om brug af sted-

fortrædere ved bestyrelsens første møde og sin indstilling, som var udsendt til bestyrelsen. Der havde 

ikke været indvendinger imod indstillingen. Ulla Dahl Petersen kunne derfor deltage i bestyrelsesmø-

det som stedfortræder for Lars Lykkedegn. KKR Syddanmark havde ikke anmodet om tilsvarende del-

tagelse.  

 

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning. 

 

Ad. 1. Valg af formand, bilag 

 

Idet det første bestyrelsesmøde også var et konstituerende møde, forestod rektor Søren Vang Ras-

mussen valget af formand for UC Syddanmark. 

 

Rektor Søren Vang Rasmussen henviste til det udsendte bilag, hvor det fremgår, at Valg af formand 

og næstformand sker med henvisning til Vedtægt for Professionshøjskolen University College Syd-

danmark Esbjerg – Haderslev, § 12, Bestyrelsen vælger blandt de udefrakommende medlemmer, jf. § 

4, stk. 2, nr. 1, sin formand og næstformand, og anmodede om forslag til kandidater. 

 

Anke Spoorendonk foreslog regionsrådsformand Carl Holst og henviste til en stor erfaring som for-

mand og dygtighed i at integrere forskellige synspunkter i en debat. 

 

Ulla Dahl Petersen kunne ikke støtte forslaget, idet hun fandt, at det alene var det tidligere UC Vest, 

som måtte tåle alle ulemperne ved fusionen. Ulla Dahl Petersen fandt, at hun ikke havde grundlag for 

at stille forslag om en anden kandidat, men hun ville gerne have sit synspunkt ført til referat. 

 

Rektor Søren Vang Rasmussen konstaterede, at der kun var foreslået én kandidat, Carl Holst, og at 

Carl Holst herefter var valgt som formand for UC Syddanmark uden afstemning. 

 

Rektor Søren Vang Rasmussen overdrog derefter mødeledelsen til Carl Holst. 

 

Carl Holst takkede for valget og udtrykte håb om godt samarbejde. Ulla Dahl Petersens bemærkning 

tog han til efterretning, og udtrykte, at det nu er bestyrelsens væsentligste opgave at skabe ejerskab 

til den igangværende fusion og at sikre, at alle ville blive hørt, hvilket han ville arbejde for. 

 

Herefter opfordrede Carl Holst til en præsentation af mødets deltagere. Bestyrelsens medlemmer er 

følgende (inden selvsupplering): 

 

Regionsrådsformand Carl Holst, Region Syddanmark 

Borgmester Johnny Søtrup, Esbjerg Kommune 

Regionsformand Anne Jørgensen, Dansk Socialrådgiverforening 

Kredsformand Bent Øxenberg Hansen, Haderslev Lærerkreds – Kreds 93 
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Faglig sekretær Poul Flack-Jensen, Socialpædagogerne, Kreds Sydjylland 

Landdagsmedlem Anke Spoorendonk, Sydslesvigsk Forening 

Jordemoderstuderende Annika F. Pedersen 

Lærerstuderende Nicolai Madsen 

Seminarielektor Anders Henning Simonsen 

Overlærer Lars Lykkedegn 

 

Ad. 2. Godkendelse af dagsorden 

 

Der var ingen bemærkninger, og dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad. 3. Valg af næstformand 

 

Carl Holst foreslog borgmester Johnny Søtrup som næstformand og meddelte, at han havde indhentet 

accept fra Johnny Søtrup. Carl Holst begrundede sit forslag med, at Johnny Søtrup havde været for-

mand for UC Vest.  

 

Anne Jørgensen foreslog Bent Øxenberg Hansen som næstformand med den begrundelse, at hovedor-

ganisationen FTF repræsenterer en bred gruppe af dimittendorganisationer og dermed har kendskab 

til et meget bredt arbejdsfelt i de professioner, som professionshøjskolerne uddanner arbejdskraft til. 

Endvidere fandt hun, at formandskabet skulle sammensættes af både en arbejdsgiverrepræsentant og 

en lønmodtagerrepræsentant for aftagerne.  

 

Derefter stillede Poul Flack-Jensen sit kandidatur til rådighed med henvisning til sin lange erfarings-

baggrund i bestyrelsesarbejde på uddannelsesinstitutioner og herunder med en længere periode som 

næstformand. 

 

Efter en længere debat, hvor bl.a. balancen mellem UC Syd og UC Vest og balancen mellem kommu-

nalt og regionalt udpegede og organisationsudpegede indgik som centrale temaer, konstaterede for-

manden, at var det nødvendigt at foretage afstemning. 

 

Poul Flack-Jensen tilkendegav herefter, at han trak sit kandidatur, og at han herefter støttede Bent 

Øxenberg Hansen ud fra sidstnævnte balancehensyn.    

 

Carl Holst anmodede rektor Søren Vang Rasmussen om at være stemmetæller. 

 

Efterfølgende fandt skriftlig afstemning sted, og Søren Vang Rasmussen konstaterede efter stemme-

optælling, at Bent Øxenberg Hansen var valgt med et absolut stemmeflertal. 

 

Bent Øxenberg Hansen takkede for valget og udtrykte, at han vil bestræbe sig på at gøre arbejdet til 

alles tilfredshed, og at han glædede sig til samarbejdet med Carl Holst. 

 

Ad. 4. Godkendelse af forretningsorden, bilag 

 

Carl Holst foreslog herefter en drøftelse af den nye bestyrelses opgaver, hvor udgangspunktet er en 

bestyrelse, der agerer som en helhed. Det er vigtigt, at vi respekterer, at vi alle har baglande, som vi 

repræsenterer, og som vi er tro mod, men det er lige så vigtigt, at de forskellige udgangspunkter kan 

forenes i en fælles strategi. Opgaverne, jf. § 3 i forslaget til forretningsorden, skal derfor ikke opfattes 

for konsekvent. Når vi som bestyrelse har denne helhedstænkning og kan drøfte problemstillingerne 

åbent, kan meget overlades til administrationen, men samtidig skal vi også være bevidste om, at vi 

hele tiden skal kunne sætte de konkrete opgaver for bestyrelsen i et større perspektiv, og derfor er alt 

i princippet til diskussion. 

 

Dette gav anledning til en drøftelse, hvor bl.a. følgende blev nævnt: 
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 Det er vigtigt at respektere den geografiske forskellighed i UC Syddanmark, således at der bå-

de er plads til Campus strategien i Esbjerg og den geografiske diversitet på østkysten. Der bør 

derfor snarest muligt præsenteres et strategioplæg, hvor denne problematik indgår. 

 Da vi formentlig står overfor nedskæringer, er det vigtigt, at alle potentialer udnyttes opti-

malt, og at nye aktiviteter udvikles. I denne forbindelse skal bestyrelsen også have modet til 

at afvikle aktiviteter, hvis de ikke er økonomisk bæredygtige. Dette indebærer, at man må 

drøfte, hvor ”smertegrænsen” er. 

 UC Syddanmark som en organisation bør indebære, at vi yderligere sætter fokus på tværpro-

fessionalitet. 

 Vigtigheden af fortsat at holde fokus på det grænseoverskridende samarbejde. Selv om dæk-

ningsområdet er ændret og omfatter en langt større del af Syddanmark, så der stadig både en 

forpligtelse til og muligheder i at samarbejde med institutioner og andre syd for den dansk-

tyske grænse. Denne dimension skal være et særligt element i en øget internationalisering. 

 At vi tidligt drøfter eventuelle fremtidige fusioner ud fra et overordnet strategisk perspektiv. 

 At vi tænker UC Syddanmark ind i et regionalt vækst- og udviklingsperspektiv. 

 At der én gang om året drøftes studieordninger mere principielt. 

 

Carl Holst opsummerede drøftelsen og foreslog, at næste møde bliver et døgnmøde, hvor vi både får 

mulighed for at lære hinanden bedre at kende, at UC Syddanmark som organisation bliver præsente-

ret, og at vi kan drøfte de ”lange linjer” i et strategisk perspektiv. 

 

Derefter anmodede Carl Holst om konkrete bemærkninger til det udarbejdede forslag til forretningsor-

den. 

 

Følgende blev foreslået: 

1) At afsnittet om tavshedspligt ændres. 

2) At godkendelse af studieordninger fastholdes i bestyrelsen, og at der én gang om året drøftes 

studieordninger mere overordnet. 

3) At det præciseres, hvordan enkelte bestyrelsesmedlemmer kan få optaget punkter på dagsor-

denen.  

4) At endelig dagsorden og øvrigt bestyrelsesmateriale normalt udsendes senest 8 dage inden 

mødet afholdes. 

5) Præcisering af regler for tilbagelevering af bestyrelsesmateriale ved udskiftning af bestyrel-

sesmedlemmer. 

6) At der afholdes bestyrelsesmøder på flere matrikler end Esbjerg, så bestyrelsen kommer rundt 

og ser ”hele UC Syddanmark”. 

 

Bestyrelsen drøftede muligheden for at inddrage stedfortrædere ved afbud men valgte ikke at medta-

ge denne mulighed med den tilføjelse, at temaet kan tages op senere, hvis der opstår problemer. 

 

Søren Vang Rasmussen bemærkede, at ændringer i studieordningen i visse tilfælde kan være meget 

begrænsede og nærmest af administrativ karakter, hvorfor han foreslog, at disse kan godkendes ad-

ministrativt med efterfølgende orientering i bestyrelsen. Dette gav ikke anledning til bemærkninger. 

 

Carl Holst konkluderede, at alle er hørt, at bestyrelsen har påbegyndt den strategiske drøftelse af UC 

Syddanmarks fremtid, at denne drøftelse følges op på et døgnmøde i Esbjerg og endelig, at forret-

ningsordenen var godkendt med de faldne bemærkninger og de foreslåede justeringer.   

 

Ad. 5. Breve fra Erhvervsakademi Kolding og Erhvervsakademi SydVest, bilag 

 

Rektor Søren Vang Rasmussen redegjorde for sagen, idet han henviste til Vedtægt for Professionshøj-

skolen University College Syddanmark Esbjerg – Haderslev, § 4 stk. 2 1), hvor det fremgår om sam-

mensætningen af bestyrelsen for UC Syddanmark, at 1 medlem udpeges af Erhvervsakademi Kolding 

og Erhvervsakademi SydVest i forening. Han henviste endvidere til breve fra henholdsvis Erhvervs-

akademi SydVest, som alene foreslår en udpegning, og fra Erhvervsakademi Kolding og Erhvervsaka-

demi SydVest i fællesskab, som i forening anmoder om, at en udpegning kan suppleres med et tilfor-

ordnet bestyrelsesmedlem. 
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Bestyrelsen drøftede sagen, og det blev besluttet, at bestyrelsesposten er vakant, indtil enighed har 

fundet sted. Dette meddeles de to erhvervsakademier. 

 

Carl Holst orienterede om, at Undervisningsministeren vil forsøge at fremme processen vedr. fusion 

mellem professionshøjskoler og erhvervsakademier. 

 

Ad. 6. Udpegning af 4 bestyrelsesmedlemmer ved selvsupplering, bilag 

 

Med henvisning til Vedtægt for Professionshøjskolen University College Syddanmark Esbjerg – Haders-

lev, § 4 stk. 2, skal 4 medlemmer udpeges af de øvrige bestyrelsesmedlemmer ved selvsupplering, 

der tilsammen har indsigt i forskning, videregående uddannelser og det private erhvervsliv. 

 

Inden mødet havde Johnny Søtrup og Carl Holst drøftet en eventuel udsættelse af punktet, indtil alle 

bestyrelsesmedlemmer var til stede. Bestyrelsen fandt, at dette ville vanskeliggøre, at alle kunne del-

tage på det døgnmøde i begyndelsen af september, som netop var besluttet.  

 

Der blev herefter stillet en række forslag. Efter en længere drøftelse besluttede bestyrelsen at rette 

henvendelse til tre personer med henblik på at forespørge, om de ville modtage valg, hvis de blev 

foreslået. 

 

Det blev overdraget til Carl Holst og Johnny Søtrup at stille forslag om det fjerde medlem, som vælges 

ved selvsupplering.  

 

Når der foreligger en afklaring, orienteres bestyrelsen skriftligt. 

 

Ad. 7. Godkendelse af udviklingskontrakt, bilag 

 

Med henvisning til vedtægt for Professionshøjskolen University College Syddanmark Esbjerg – Haders-

lev, § 7 stk. 3, hvor det fremgår, at Bestyrelsen indgår udviklingskontrakt med undervisningsministe-

ren, præsenterede Søren Vang Rasmussen udkast til udviklingskontrakt.  

 

Søren Vang Rasmussen orienterede om, at der i kontraktkonceptet er meget få frihedsgrader. Derud-

over er udkastet ikke endeligt, idet Undervisningsministeriet mangler at beskrive enkelte indikatorer. 

Endelig skal det bemærkes, at der er en sammenhæng med UC Syddanmarks ressourceregnskab. 

Udkastet har været behandlet to gange i HSU, og der har den 30. marts 2010 været afholdt ét møde 

med Undervisningsministeriet. 

 

Ideelt skal udviklingskontrakten ses i sammenhæng med institutionens vision og mission samt den 

langsigtede strategi, men af gode grunde, sammenlægningen den 1. januar 2010, kan disse ikke præ-

senteres på nuværende tidspunkt, idet de formentlig drøftes og fastlægges på septembermødet.     

 

Bestyrelsen drøftede bl.a. målbarhed, kvalitet og relevans og opfordrede til, at der på septembermø-

det præsenteres et grundlag, så der kan etableres et overblik over ambitionsniveauet og realismen i 

de resultatkrav, som indgår i kontrakten. Bestyrelsen fandt endvidere, at rammen for udviklingskon-

trakten er meget snæver, og bestyrelsen understregede vigtigheden af at have værdier, der kan aflæ-

ses enten i kontrakten eller i tilknytning til kontrakten. 

 

Bestyrelsen godkendte udkastet med de faldne bemærkninger, idet bestyrelsen forudsatte, at indhol-

det af kontrakten ville indgå i den samlede drøftelse, der skal finde sted til september.  

 

Ad. 8. Meddelelser 

 

Søren Vang Rasmussen orienterede om gårsdagens politiske forlig om regeringens genopretningsplan. 

 

Udover en ”grønthøsterbesparelse” på hele ministerieområder og foreslåede administrative effektivise-

ringer særligt for professionshøjskoler og universiteter vil CFU'ernes statstilskud blive særligt reduce-
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ret. Forliget vil blive analyseret nærmere, og der vil blive udsendt en skriftlig orientering, når denne er 

færdig. 

 

Søren Vang Rasmussen orienterede kort om den nye hjemmeside og samkøring af systemer, som 

foregår med visse vanskeligheder. 

 

Ad. 9. Næste møde(r) 

 

Det blev besluttet, at der allerede nu fastlægges møder frem til og med marts mødet 2011. For den 

resterende del af 2011 fastsættes mødedatoerne på decembermødet 2010.  

 

Ad. 10. Eventuelt 

 

Fusionsfest 

 

Anders Henning Simonsen orienterede om den forestående fusionsfest 4. juni 2010 på hovedsædet i 

Esbjerg med mere end 400 tilmeldte medarbejdere ligeligt fordelt fra det tidligere UC Syd og UC Vest. 

 

Døgnmøde 

 

Det blev aftalt, at bestyrelsen (inkl. de 4 selvsupplerede medlemmer) afholder døgnmøde i 1. halvdel 

af september for en visions-/strategidrøftelse af, hvordan der skabes ejerskab i forhold til UC Syd-

danmarks mål, vision og mission. Mødet placeres i tilknytning til Campus Esbjerg og indledes med en 

fremvisning af institutionens hovedsæde. Mødekort udsendes hurtigst muligt. 

 

 

 

Godkendt den 

 

 

______________________________ ______________________________ 

Carl Holst, formand  Søren Vang Rasmussen, rektor 

 

 

 

 

 


