
 

 

 

Den 5. april 2012, SVRA-ADJE 

 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 27. MARTS 2012 

 

Til stede: Carl Holst, Bent Øxenberg Hansen, Tove Larsen, Anne Jørgensen, Bjarne Graabech Søren-

sen, Poul Flack-Jensen, Anke Spoorendonk, Jakob Lose, Dan Madsen, Anders Henning Simonsen, Lars 

Lykkedegn, Jeppe Vestergaard, Nicolai Madsen. 

 

Afbud: Peter Rathje. 

 

I øvrigt deltog:  

 

Søren Vang Rasmussen (pkt. 4, kun delvis), Alexander von Oettingen, Claus Kokholm, Hans Erik Berg 

Pedersen og Anna D. Jessen. 

 

Under pkt. 4: Managing Director, Partner Preben Svendsen og Senior Consultant Henrik V. Nørgaard, 

begge fra LOHFF Management Consultants A/S. 

 

Under pkt. 5: Statsaut. revisor John Lesbo og statsaut. revisor Helle Lorenzen, KPMG. 

 

 

Mødet blev holdt på Campus Haderslev. Den planlagte rundtur på campus blev udsat til senere. 

 

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden 

 

Carl Holst bød velkommen og orienterede om LOHFF-konsulenternes deltagelse i pkt. 4 ca. kl. 9.15, 

og revisorernes deltagelse i pkt. 5 ca. kl. 10.15. Der var ikke yderligere bemærkninger, hvorefter 

dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 1. december 2011, bilag 

 

Der var ingen bemærkninger. Referatet blev godkendt og underskrevet. 

 

Ad. 3. Meddelelser, bilag 

 

Formanden henviste til de udsendte meddelelser og spurgte, om der var bemærkninger til de enkelte 

punkter. 

 

Personalereduktioner 

 

Anne Jørgensen fik svar på spørgsmål om personalereduktion på CFU’erne. Hans Erik Berg Pedersen 

orienterede, at effektiviseringstiltag var igangsat, og at nogle sideaktiviteter sorteres fra. De to CFU’er 

er forskellige i såvel størrelse som aktiviteter. I Esbjerg, som er et mindre CFU, skæres internationali-

sering fra. I Aabenraa arbejdes med en række projekter, som dels effektiviseres og dels ophører. 

 

Særlig toning 

 

Dan Madsen henviste til godkendelsen af sygeplejerskeuddannelsen i Sønderborg med særlig toning 

på velfærdsteknologi. Dan Madsen fortalte, at han sidder i en styregruppe under Esbjerg Kommune, 

der skal fordele en vækstfremmepulje, og at man her har besluttet, at det specielt er omkring emner-

ne Turisme, Energi og Velfærdsteknologi, at man forventer vækst i Esbjerg, hvorfor han opfordrede til 

effektiv markedsføring af uddannelsen med den nye toning. 

 

Jeppe Vestergaard spurgte til opgørelsen af nye studerende februar 2012, herunder mulighed for at 

optage flere. Søren Vang Rasmussen orienterede om, at begrænsninger i optagelsen af ansøgere skyl-

des dels dimensionering og dels kapacitetsbegrænsning. Det er muligt, at dimensioneringen ændres, 

idet 50 %-målsætningen er ændret til en 60 %-målsætning. 
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Ad. 3a) Notat vedr. ansættelseskontrakter mv., bilag 

 

Carl Holst havde i forlængelse af Rigsrevisionens brev af 2. februar 2012 vedr. ansættelseskontrakt-

lige forhold anmodet rektor om at udarbejde et notat med gennemgang af rækken af påstan-

de/beskyldninger og de svar og redegørelser, der er lavet i tilknytning hertil. 

 

Søren Vang Rasmussen præsenterede kort notatet og begrundede afgrænsningen af indhold, og hvor-

for han havde valgt en form med en kort tekst suppleret med bilag. Dette øger præcisionen og be-

grænser ”fortolkningsrummet.” 

 

Der var generel enighed om at kigge frem, og at notatet tages til efterretning. 

 

Det blev endvidere besluttet, at forretningsorden suppleres med et tillæg, hvor proceduren om fast-

sættelse af vilkår vedr. rektoransættelse samt ændringer heri beskrives. 

 

Der fremkom følgende supplerende bemærkninger: 

 

Bjarne Graabech Sørensen bemærkede, at det hele kunne se noget ”rodet ud”, men også at forløbet 

skulle ses i relation til fusionsprocessen. 

 

Anne Jørgensen fandt, at det var i orden, at formanden eller formandskabet indgår aftaler, men besty-

relsen skal løbende informeres for at sikre åbenhed. 

 

Carl Holst bemærkede, at rektors løn fremgår af hjemmesiden, så der er fuld åbenhed. I øvrigt havde 

han fået den opfattelse, at der f.eks. i forbindelse med ændringen af Tyge Skovgaard Christensens 

kontrakt i marts 2009, og det aftalte tillæg til ansættelseskontrakten, ikke havde fundet en tilbage-

melding sted til bestyrelsen. Han havde derfor vanskeligt ved at se, at procedurerne havde ændret 

sig. Men det gør vi så nu, fastslog Carl Holst, idet han understregede, at for ham var det vigtigste at 

se fremad.   

 

Anke Spoorendonk var enig i bemærkningerne om orientering og åbenhed og fandt i øvrigt, at det 

udarbejdede notat var klart i både indhold og form. 

 

Lars Lykkedegn kunne tilslutte sig bemærkningerne om forretningsorden og tilføjede, at forretningsor-

den og praksis bør være i overensstemmelse med kammeradvokatens notat fra 2005. I øvrigt udtryk-

te han kritik af, at rektors kontrakt fra 2007 var forlænget. Det var helt klart opfattelsen i Esbjerg, at 

rektors kontrakt udløb i 2012. 

 

Carl Holst bemærkede til Lars Lykkedegn, at han med Lars Lykkedegns bemærkninger in mente un-

drede sig over, at Tyge Skovgaard Christensens kontrakt så udløb i 2013 og ikke i 2012. Carl Holst 

tilføjede desuden, at forlængelsen skulle ses i relation til, at det i fusionsgrundlaget af 27. marts 2009 

klart fremgik, at UC Syd udpegede rektor - og at dette var en del af ”handlen”, hvor Esbjerg fik ho-

vedsædet. Så havde det ingen mening, at der allerede i 2012 skulle tages stilling til rektorstillingen.  

 

Tove Larsen var enig i den indledende konklusion. Det vigtigste er at gå herfra med et sikkert grund-

lag for det videre arbejde. 

 

Dan Madsen var enig i, at forløbet skulle ses i relation til fusionen, hvor alt desværre ikke var lige 

kønt. Dan Madsen opfordrede i øvrigt til, at dialogen foregår i bestyrelseslokalet og ikke gennem pres-

sen. Det sidste kan ingen være tjent med. Det er vigtigt, at der skabes tillid, og at vi åbent kan drøfte 

problemer i bestyrelseslokalet, uden at pressen inddrages. Dette gav ikke anledning til bemærkninger. 

 

Carl Holst afsluttede med at takke for indlæggene og fastslog, at den indledende konklusion var kon-

klusionen:  
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Der var generel enighed om at kigge frem, og at notatet tages til efterretning. Det blev endvidere 

besluttet, at forretningsorden suppleres med et tillæg, hvor proceduren om fastsættelse af vilkår vedr. 

rektoransættelse samt ændringer heri beskrives. 

 

Ad. 3b) Stævning mod UC Syddanmark, bilag 

 

Carl Holst henviste til advokat Jørgen Vindings mail af 15. marts 2012. Carl Holst bemærkede i øvrigt, 

at han havde troet på et forlig både tidligt i processen og sidst i forhandlingerne med Dansk Magister-

forening, men det var ikke lykkedes. I det videre forløb er der stadig mulighed for et forlig inden en-

delig retsbehandling.  

 

Bestyrelsen konstaterede, at sagen med de faldne bemærkninger var overdraget til advokat. 

 

Dan Madsen opfordrede til, at vi følger Jørgen Vindings opfordring om, at bestyrelsen ikke bidrager til, 

at sagen drøftes offentligt, førend der foreligger enten et forlig eller en kendelse. Dette gav ikke an-

ledning til bemærkninger. Formanden konkluderede, at bestyrelsen kunne tilslutte sig Dan Madsens 

bemærkninger.   

 

Ad. 4. Ansættelsesprocedure vedr. ansættelse af ny rektor herunder overgangsperiode 

 

Carl Holst henviste til sin mail af 29. februar 2012 bl.a. om valg af rekrutteringsbureauet LOHFF Ma-

nagement Consultants A/S. Peter Rathje og Bjarne Graabech Sørensen havde reageret positivt på den 

udsendte mail, og da han ikke havde modtaget yderligere kommentarer, indgik han aftale med rekrut-

teringsbureauet. Dette gav ikke anledning til bemærkninger i bestyrelsen. 

 

Herefter ønskede formanden, at bestyrelsen bekræftede, at der indgås aftale om fratrædelse for rek-

tor Søren Vang Rasmussen. 

 

Bestyrelsen besluttede, at formandskabet kan indgå en gensidig aftale vedrørende Søren Vang Ras-

mussens fratrædelse. I det videre arbejde inddrages juridisk bistand for at sikre, at aftalen er juridisk 

gyldig. Eventuelle forhandlinger foregår med Dansk Magisterforening, som Søren Vang Rasmussen har 

ønsket at lade sig repræsentere af. Det forventes, at Søren Vang Rasmussen formelt kan fratræde den 

31. maj 2012. 

 

Carl Holst bød velkommen til gæsterne fra det valgte rekrutteringsbureau LOHFF Management Consul-

tants A/S, Preben Svendsen og Henrik V. Nørgaard, og bad dem præsentere ansættelsesproceduren 

for ansættelse af ny rektor ved UC Syddanmark. 

 

1) Kravprofil og annoncering 

 

På baggrund af en interviewrunde med bestyrelse, direktion og revisor er der udarbejdet udkast til 

kravprofil. Med de faldne bemærkninger blev udkastet godkendt, og det lægges på hjemmesiden så 

hurtigt som muligt, således at annoncering kan påbegyndes. 

 

2) Ansættelsesudvalg 

 

Der blev nedsat et ansættelsesudvalg bestående af: 

 

 Formand Carl Holst 

 Næstformand Bent Øxenberg Hansen  

 Et bestyrelsesmedlem fra kommunerne (Jakob Lose) 

 Et bestyrelsesmedlem udpeget af de øvrige FTF-organisationerne (Poul Flack-Jensen og Anne 

Jørgensen) 

 Et bestyrelsesmedlem udpeget af ”wildcards” (Bjarne Graabech Sørensen, Dan Madsen og Pe-

ter Rathje) 

 En studenterrepræsentant ved UC Syddanmark (Jeppe Vestergaard) 

 Et medlem udpeget af direktionen ved UC Syddanmark 
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 Et medlem udpeget af studiecheferne ved UC Syddanmark 

 2 medarbejdere udpeget af medarbejderne ved UC Syddanmark 

 

3) Tidsplan, se bilag til nærværende referat. 

 

Hvis tidsplanen overholdes, vil der blive afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde den 24. maj 2012 kl. 

17.00, hvor den endelige beslutning om ansættelse af ny rektor ved UC Syddanmark vil blive truffet. 

Ansættelse af ny rektor vil finde sted hurtigst muligt. 

 

Såfremt det viser sig, at der opstår et vakuum i perioden 1. juni 2012 og indtil en ny rektor tiltræder, 

så tages der stilling hertil på bestyrelsesmødet den 24. maj 2012. 

 

Ad. 5. Godkendelse af regnskab og årsberetning 2011, bilag 

 

Carl Holst bød velkommen til statsaut. revisor John Lesbo og statsaut. revisor Helle Lorenzen fra 

KPMG og gav derefter ordet til økonomidirektør Claus Kokholm, som præsenterede årsrapporten for 

2011.  

 

Regnskabsresultatet for 2011 udgjorde et underskud på 5,2 Mkr. Afvigelsen i forhold til estimatet den 

1. december 2011 skal forklares i 3 forhold: 

 

1) En omfordeling af CFU-midler, hvilket medfører et tab for UC Syddanmark på 700.000 

kr. Dette blev meddelt i januar 2012. 

 

2) En større feriepengeforpligtelse på 1,9 Mkr. 

 

3) Over- og merarbejde på 4 Mkr., som først blev meddelt økonomiafdelingen efter års-

skiftet (uge 8). 

 

Samlet er regnskabsresultatet acceptabelt, og UC Syddanmark har stadig en fornuftig økonomi med 

en god soliditet og en stor egenkapital.  

 

John Lesbo og Helle Lorenzen berettede om en positiv dialog i løbet af året. Der er arbejdet hårdt på 

at rette op på kritikpunkterne fra 2009 og 2010. 

 

Fokusområderne har især været opstramning af forretningsgange, løbende økonomirapportering, an-

sættelse af økonomidirektør og controller, ligesom der er set på forvaltningsmæssige områder, aktivi-

tetsindberetninger, forpligtelser og personalesager. 

 

Regnskabet har ”en blank påtegning”. 

 

Bestyrelsen drøftede og godkendte regnskab og årsrapport for 2011.  

 

Formanden takkede revisor og økonomidirektør Claus Kokholm for fremlæggelserne. 

 

Ad. 6. Økonomi, bilag 

 

Claus Kokholm gennemgik herefter i en række slides budgetforudsætningerne for 2012. Der er allere-

de nu opnået varige besparelser for 6,2 Mkr. Efter en hensættelse på 2,0 Mkr. til omkostninger i for-

bindelse med omkostningstilpasningen og 1,5 Mkr. til overarbejde mangler der stadig 3,1 Mkr. i be-

sparelser for budgettet for 2012, for at budgettet kan overholdes. 

 

Claus Kokholm visualiserede i en række slides budgetudfordringen 2013. Fra at indtægterne havde en 

svag stigning, er billedet fremover, at selvom aktiviteten stiger, så falder indtægterne i de kommende 

år. Som kommunikeret ud via informationsmøderne i januar-februar er målsætningen en omkost-

ningstilpasning på 25 Mkr., som skal realiseres i 2013. Processen blev illustreret i en faseopdelt tids-

linje med bestyrelsesmøder og status (høstede besparelser) lagt ind. Alt i alt er arbejdet godt i gang. 
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Direktion, økonomisk ansvarlige og medarbejdere involveres i omkostningsbesparelserne, og bestyrel-

sen vil løbende blive orienteret om status og forestående scenarier. Bjarne Graabech Sørensen spurg-

te, hvor det største risikoområde er, når der nu er styr på tidsregistrering og omfanget af merarbejde. 

Søren Vang Rasmussen svarede, at det er efter- og videreuddannelse samt projektvirksomhed, idet 

det er vanskeligt at forudsige omfanget. Der er således kort ”bremselængde” i modsætning til grund-

uddannelserne, hvor ca. 65-70 % af populationen er i huset. Efter bestyrelsens spørgsmål og be-

mærkninger blev præsentationen taget til efterretning, og bestyrelsen tilsluttede sig formandens un-

derstregning af, at bemærkningerne er fremadrettede, og at UC Syddanmark stadig har en fornuftig 

økonomi med en stor egenkapital. 

 

Ad. 7. Drøftelse af organisation, herunder regnskabsfunktion, intern kontrol samt it og bud-

gettering – særskilt årsberetning vedr. aktiviteter mv., bilag 

 

Punktet blev udsat til næste møde. 

 

Ad. 8. Udvikling og Forskning, bilag 

 

Punktet blev udsat til næste møde. 

 

Bjarne Graabech Sørensen opfordrede til, at der udarbejdes et forklæde til beretningen for Udvikling 

og Forskning med en kort beskrivelse af hovedpunkterne. 

 

Ad. 9. Uddannelseshusenes taktiske handlingsplaner, bilag 

 

Punktet blev udsat til næste møde. 

 

Ad. 10. Eventuelt 

 

Med henvisning til en kritik i JydskeVestkysten om måden at træffe beslutninger på i UC Syddanmark 

bemærkede Carl Holst, at i enhver organisation træffes der løbende beslutninger. Det kan ikke være 

anderledes. Han havde altid været åben for henvendelser, og derudover havde han flere gange be-

mærket både på bestyrelsesmøder og i mails, at alle bestyrelsesmedlemmer altid er meget velkomne 

til at kontakte formanden. 

 

Da dette ikke har fundet sted, gav formanden udtryk for, at det var svært at forholde sig til påstanden 

i medierne om, ”at mange beslutninger bliver taget af formanden uden om bestyrelsen”. Formanden 

ville gerne høre, om nogen havde bemærkninger hertil. 

   

Dette gav ikke anledning til bemærkninger. 

 

Bestyrelsen bedes være særlig opmærksom på følgende datoer: 

 

Ansættelsesudvalgsmøder: 

 

Onsdag den 16. maj 2012 kl. 8.30-13.30 i Vejle   

Torsdag den 24. maj 2012 kl. 10-13 i Vejle  

 

Ekstraordinært bestyrelsesmøde: 

 

Torsdag den 24. maj 2012 kl. 17 i Vejle    

     

 

Bilag: Tidsplan for ansættelsesprocedure ny rektor 

 

 

 

 


