
 

 

 

Den 13. september 2010, SVR-ADJ 

 

REFERAT AF BESTYRELSESSEMINAR MANDAG-TIRSDAG DEN 6.-7. SEPTEMBER 2010 

 

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

Spoorendonk, Peter Rathje, Dan Madsen, Bjarne Graabech Sørensen, Tove Larsen, Annika F. Peder-

sen, Nicolai Madsen, Anders Henning Simonsen og Lars Lykkedegn. 

 

I øvrigt deltog: Søren Vang Rasmussen, Tyge Skovgaard Christensen, Alexander von Oettingen og 

Anna D. Jessen. 

 

Bestyrelsesformand Carl Holst bød velkommen til bestyrelsesseminaret på Hjerting Badehotel. Mødet 

var indledt med frokost i kantinen på Campus Esbjerg og efterfulgt af en rundvisning på matriklen 

som led i bestyrelsens tidligere udtrykte ønske om at se alle UC Syddanmarks campusser. 

 

Carl Holst sagde indledningsvis, at programmet var tilrettelagt således, at der på førstedagen afholdes 

det egentlige bestyrelsesmøde, og at næste dag er afsat til en mere overordnet strategisk drøftelse, 

jf. dagsordenens pkt. 13. ”Visions-/strategidrøftelse – hvordan skabes ejerskab i UC Syddanmark – og 

herunder evt. pejlemærker for handlingsplan 2011”. 

 

Formanden foreslog en præsentationsrunde, idet deltagerkredsen siden bestyrelsens første møde er 

ændret, idet Jakob Lose (1. viceborgmester i Esbjerg) indtræder i bestyrelsen i stedet for Johnny Sø-

trup (udpeget af Region Syddanmark og kommunalbestyrelserne i regionen i forening). Lars Lykke-

degn (valgt af og blandt medarbejderne ved professionshøjskolen), som havde meldt afbud til det 

første møde, deltager ligeledes for første gang. Endelig deltager Tove Larsen (borgmester, Aabenraa), 

Peter Rathje (direktør Project Zero, Sønderborg), Bjarne G. Sørensen (prorektor Syddansk Universi-

tet) og Dan Madsen (direktør Rambøll, Esbjerg) (udpeget af de øvrige bestyrelsesmedlemmer ved 

selvsupplering) – de såkaldte wildcards – også for første gang. 

   

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden 

 

Carl Holst foreslog, at dagsordenens pkt. 9 blev behandlet før pkt. 7 og pkt. 8, og at pkt. 13 behand-

les næste dag som en temadrøftelse. 

 

Der var ingen bemærkninger til forslaget, hvorefter dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 26. maj 2010 

 

Carl Holst henviste til bestyrelsens første møde i maj, hvor Carl Holst og Johnny Søtrup fik overdraget 

opgaven at udpege bestyrelsens fjerde medlem, som vælges ved selvsupplering. Det fjerde medlem 

blev Dan Madsen, hvilket er meddelt bestyrelsen i forbindelse med udsendelse af mødeindkaldelse til 

bestyrelsesmødet. 

 

Der var ingen øvrige bemærkninger til referatet, hvorefter referatet blev godkendt. 

 

Ad. 3. Orientering om UC Syddanmark 

 

Carl Holst bemærkede indledningsvis, at punktet var på dagsorden efter ønske fra bestyrelsen, jf. 

sidste bestyrelsesmøde. 

 

Søren Vang Rasmussen bemærkede indledningsvis, at selv om omsætningen for UC Syddanmark 

nærmer sig 500 mio. kr., så er UC Syddanmark stadig en ”lille” professionshøjskole - enten den mind-

ste eller næstmindste i Danmark afhængig af, om der tages udgangspunkt i STÅ eller omsætning. 

 

Derefter henviste Søren Vang Rasmussen til det udsendte bilag, som han derefter gennemgik, idet 

han også kommenterede sammenlægningsredegørelsen, fusionsgrundlaget og åbningsbalancen pr. 1. 

januar 2010, som der henvises til i bilaget.  
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Tabel 1 indeholder centrale nøgletal fra UC Syd og UC Vest for 2009, idet der først kan præsenteres 

nøgletal for UC Syddanmark i forbindelse med regnskabsaflæggelsen 2010, dvs. til marts 2011. Søren 

Vang Rasmussen bemærkede, at de økonomiske nøgletal er tilfredsstillende, f.eks. er soliditetsgraden 

32 for UC Vest og 54 for UC Syd, og der er en samlet egenkapital på 208 mio. kr. 

 

Bent Hansen spurgte til årsagen til nedgangen i UC Vests likviditetsgrad fra 2008 til 2009 fra 99 til 75.  

Søren Vang Rasmussen svarede, at dette skyldes, at der har været delvis egenfinansiering af nybyg-

geri.   

 

Herefter gennemgik Søren Vang Rasmussen UC Syddanmarks aktiviteter og bemærkede, at søgningen 

til diplomuddannelserne fortsat er svagt stigende i 2010. Især på PD og Diplom i ledelse er UC Syd-

danmark godt med. Effekten af kommunale besparelser har tilsyneladende ikke haft effekt endnu. 

 

Anne Jørgensen spurgte, om videncentrene er til drøftelse fremadrettet, hvilket Søren Vang Rasmus-

sen bekræftede.  

 

Lars Lykkedegn efterlyste tal for AMU-kurser og de pædagogiske grunduddannelser (PGU). 

 

Endelig henviste Søren Vang Rasmussen til diagrammet over den forventede udvikling i antal studen-

terårsværk (STÅ) frem til 2014. Det fremgår af søjlediagrammet, at antallet af nye studerende samlet 

har været stabilt - dog med en svag nedadgående tendens fra 2005 til 2008. I 2009 steg antallet af 

nye studerende på professionsbacheloruddannelserne for første gang i flere år. I 2010 fortsatte ten-

densen og endda med øget vækst, men det skal bemærkes, at den samlede population ikke er steget i 

samme stigningstakt, idet de små årgange ikke er færdiguddannede. 

 

Jakob Lose spurgte til prognosegrundlaget, f.eks. om der indgår konjunkturforventninger. Søren Vang 

Rasmussen svarede, at der er overvejende tale om mekaniske fremskrivninger og tilføjede, at studen-

terpopulationen kan fremskrives en relativ høj sandsynlighedsgrad, hvorimod Åben Uddannelse er 

forbundet med betydelig usikkerhed. 

 

Bestyrelsen fandt, at det udsendte bilagsmateriale giver et godt statusoverblik over UC Syddanmarks 

økonomi og aktiviteter. 

  

Ad. 4. Optagelse af nye studerende 1. september 2010 

 

Carl Holst foreslog, at pkt. 4 og pkt. 5 drøftes under ét, hvilket der ikke var bemærkninger til. 

 

Ad. 5. Professionsbacheloruddannelser i dag og fremover – en præsentation og et overblik 

 

Carl Holst henviste til det udsendte materiale under pkt. 4 og gav derefter Tyge Skovgaard Christen-

sen ordet. 

 

Tyge Skovgaard Christensen indledte sin præsentation af udfordringerne i fusionen mellem UC Syd og 

UC Vest med at placere de i dag syv professionshøjskoler på landkortet. UC Syddanmark udbyder i 

dag 13 professionsbacheloruddannelser og er karakteriseret ved ret mange små uddannelser med 

dimensionerede optag. Kun socialrådgiveruddannelsen har frit optag, men det er ikke alle dimensione-

rede uddannelser, der når ”loftet”. Det er dyrt at etablere nye uddannelser, og det er en satsning, om 

de kan ”bide sig fast”. Tyge Skovgaard Christensen fremlagde en række dias, som belyser udviklingen 

på grunduddannelserne i 2009-2010 og herunder fordelingen på uddannelser. Der er i UC Syddan-

mark en vægtmæssig ubalance mellem hovedområderne, som vi er nødt til at forholde os til. 

De nyeste uddannelser er administrationsbachelor (2009), bioanalytiker (2009), erhvervssprog og IT-

baseret markedskommunikation (2010) samt medie- og sonokommunikation (2010). 

 

Tyge Skovgaard Christensen beskrev sammenhængen mellem grunduddannelserne og udviklingskon-

trakten og orienterede om samarbejde med Erhvervsakademi SydVest, Syddansk Universitet og Aal-

borg Universitet. 
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Endelig orienterede Tyge Skovgaard Christensen om de nyeste uddannelsesforsøg, herunder Under-

visningsministeriets standardforsøg for læreruddannelse i Esbjerg, international læreruddannelse i 

Haderslev samt udvikling af socialrådgiveruddannelsen med vægtning af tværprofessionelle temaer 

(2011). Fremadrettet arbejdes der på udbud af radiografuddannelse (2012), udvikling af bachelormo-

duler i samarbejde med off-shore sektoren (2010/11) og endelig udvikling af et bachelorprogram in-

den for det kreative (praktisk-musiske) fagområde med forventet akkreditering 2011/12. 

 

Anke Spoorendonk spurgte til den internationale læreruddannelse og baggrunden for initiativet. Det er 

vigtigt, at vi både forholder os til og kan begrunde de internationale aktiviteter, idet formålet med 

internationalisering ofte virker diffust. 

 

Søren Vang Rasmussen svarede på spørgsmålet og fremhævede tre begrundelser: 1) At udvikle det 

interne internationale miljø, 2) At rekruttere arbejdskraft fra udlandet og 3) At tænke i vækst, som 

kan bidrage til at skabe en volumen, som er nødvendig for etablering af et bæredygtigt fagligt miljø. 

Søren Vang Rasmussen var opmærksom på, at vi bør skærpe formålet med vores satsning vedrørende 

internationalisering. 

 

Carl Holst takkede Tyge Skovgaard Christensen for præsentationen og påpegede, at oplægget ville 

indgå i drøftelsen i morgen. 

 

Ad. 6. Meddelelser 

 

Carl Holst orienterede om, at der arbejdes på et formelt åbningsarrangement på UC Syddanmark med 

besøg af undervisningsminister Tina Nedergaard i det sene efterår og henviste i øvrigt til det udsendte 

bilag. 

 

Projekt Clausensvej i Haderslev:  

 

Carl Holst redegjorde for projektet og dets historie. Projektet påbegyndtes allerede i 2007 og er tidli-

gere godkendt af bestyrelsen for CVU Sønderjylland. 

 

Vakant bestyrelsespost:  

 

Efter en længere drøftelse konkluderede Carl Holst, at der skal rettes en ny henvendelse til de to er-

hvervsakademier med henblik på at løse problemet. Set i lyset af at erhvervsakademier og professi-

onshøjskoler ifølge reformen for korte og mellemlange videregående uddannelser skal fusionere se-

nest i 2015, så er det ikke holdbart, at pladsen er vakant. Derfor kan det i sidste instans blive nød-

vendigt at vælge mellem foreslåede indstillinger. 

 

Bestyrelsen bemyndigede formanden til at arbejde videre med sagen. 

 

Ad. a. Status vedr. fusion 

 

Søren Vang Rasmussen præsenterede kort det udsendte bilag. 

 

Anders H. Simonsen spurgte om medinddragelse af medarbejdere i processen. Søren Vang Rasmussen 

svarede, at der inddrages repræsentanter for berørte medarbejdere i de enkelte projekter. Derudover 

har oversigten været fremlagt i HSU, hvor han i øvrigt havde spurgt, om der var interesse for nedsæt-

telse af et underudvalg under HSU.  

 

Lars Lykkedegn spurgte, om oversigten skulle ses i relation til projektet ”mere ambitiøs it”, hvilket 

Søren Vang Rasmussen ikke kunne bekræfte. Der er tale om driftsændringer, som enten skal gen-

nemføres under alle omstændigheder, eller som er betingede af fusionen. 

 

Carl Holst takkede for gennemgangen og tilføjede, bl.a. på baggrund af Anders H. Simonsens be-

mærkninger, at det er vigtigt, at tekniske ændringer hele tiden sammenholdes med organisationen og 

dennes udvikling, og at der er et medarbejderfokus. Det er endvidere vigtigt, at der er et stærkt fokus 
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på den daglige drift - især den som er orienteret mod omverdenen - ellers risikerer vi at tabe både 

kunder og medarbejderengagement.  

 

Ad. 9. Finanslovsforslag for 2011 

 

Søren Vang Rasmussen gennemgik det udsendte materiale og især tabel 2, som indeholder et skøn 

over konsekvenserne af det foreliggende finanslovsforslag for UC Syddanmark. Der er tale om betyde-

lige reduktioner i professionshøjskolernes samlede tilskudsgrundlag i de kommende år.  Reduktioner-

ne kan opdeles i 3 kategorier. 1) Generelle besparelser, 2) Administrative besparelser, hvor der for 

nærværende foregår en række undersøgelser og 3) Centre for Undervisningsmidler, hvor der allerede 

nu foreligger en rapport både om effektivisering og om eventuelle strukturændringer – nedbringelse af 

antallet af udlånssteder. 

 

Globaliseringsaftalen udløber i 2012, hvilket kan betyde yderligere besparelser. Der er imidlertid usik-

kerhed om fordelingen af uforbrugte globaliseringsmidler samt en eventuel tilbageførsel af effektivise-

ringsgevinster.  

 

Bestyrelsen kunne tilslutte sig rektors indstilling med den tilføjelse, at der allerede nu påbegyndes en 

velovervejet tilpasning af organisationen, og at der træffes de nødvendige dispositioner, således at der 

i 2012 er økonomisk balance, og at yderligere tilpasninger i 2013 er forberedte. Det er vigtigt, at til-

pasningen foretages som én beslutning og ikke som en løbende tilpasning. 

 

Carl Holst tilføjede, at det er vigtigt, at der er klare retningslinjer for ledelsen, så den kan handle. I 

øvrigt vil punktet blive taget op igen i morgen.  

 

Ad. 7. Godkendelse af halvårsregnskab 

 

Søren Vang Rasmussen kommenterede det udsendte bilag. 2010 er et særligt år på grund af fusionen 

mellem UC Syd og UC Vest. Der foreligger ikke ét samlet budget, men alene de to budgetter for hhv. 

UC Syd og UC Vest, som de to respektive bestyrelser i 2009 hver for sig har godkendt. Budgetgrund-

laget for UC Syddanmark i 2010 er derfor forbundet med en vis usikkerhed. 

 

Endvidere skal bemærkes, at fusionen mellem UC Syd og UC Vest først reelt blev godkendt ultimo 

april 2010. Selv om fusionen blev godkendt med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2010, så var der 

først en entydig ledelse fra 1. maj 2010. Regnskabsfremlæggelsen for første halvår 2010 er derfor i en 

meget oversigtlig form og har nærmest status af at være et regnskabsskøn.  

 

Resultatet for halvårsregnskabet er ca. 6 mio. kr. 

 

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning og roste ledelsen for et positivt resultat. 

 

Ad. 8. Regnskabsforventning for 2010 

 
Søren Vang Rasmussen henviste til det udsendte bilag og bemærkede, at det vurderes, at regnskabs-
resultatet for efteråret 2010 vil være ca. 2 mio. kr. og årsregnskabet ca. 8 mio. kr. Baggrunden for at 
halvårsregnskabet for 2. halvår 2010 forventeligt vil være 4 mio. kr. mindre end regnskabsresultatet 
for 1. halvår 2010 er, at der i andet halvår 2010 vil blive foretaget en række større anskaffelser til 

f.eks. telefonsystem, journalsystem mv. Endvidere igangsættes et større efteruddannelsesprogram i 
forbindelse med indkøb og implementering af ny og fælles e-læringsplatform. Endelig påbegyndes to 
nye uddannelser i Haderslev, som først udløser tilskud i 2011. 

 
Bestyrelsen fandt, at det er vigtigt at følge udviklingen nøje i resten af 2010, og at der udarbejdes en 
budgetmodel, hvor det er muligt at præsentere de enkelte driftsenheders rentabilitet. 
 
Søren Vang Rasmussen oplyste, at arbejdet er i gang, og at uddannelserne vil udgøre budgetenheder-
ne. For nærværende drøftes fordelingen af fællesudgifter og udgifter knyttet til den enkelte driftsen-
hed. Der vil endvidere blive afsat en tværgående pulje, som kan anvendes til de formål, som besluttes 

ud fra overordnede strategiske målsætninger.   
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Carl Holst henviste afslutningsvis til konklusionen under pkt. 6, og at arbejdet med tilpasning inklude-
rer 2010. 
 

Ad. 10. Sygeplejeskolen i Esbjerg 

 

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen om køb af Sygeplejeskolen i Esbjerg pr. 1. januar 2011, jf. det ud-

sendte bilag.  

 

Ad. 11. Valg af revisor 

 

Bestyrelsen fulgte det skriftlige oplæg og godkendte rektors indstilling. Rektor bemyndiges til at af-

slutte forhandlingerne med KPMG og indgå aftale med KPMG for 2010 og fremover. 

 

Ad. 12. Udviklingskontrakt 2010-2012 

 

På foranledning af bestyrelsesbeslutning den 26. maj 2010 har Institutionspolitisk sekretariat udarbej-

det et baggrundsnotat, som relaterer udviklingskontraktens mål og ambitionsniveau til den nuværen-

de drift.  

 

Bestyrelsen tog notatet til efterretning. 

 

Ad. 13. Visions-/strategidrøftelse – hvordan skabes ejerskab i UC Syddanmark – og herun-

der evt. pejlemærker for handlingsplan 2011 

 

Punktet behandles næste dag. 

 

Ad. 14. Næste møder 

 

Bestyrelsen besluttede følgende vedr. de to næste møder. 

 

Tirsdag den 30. november 2010 kl. 15.30-18.30 i Haderslev – mødet afsluttes med middag. 

 

Mandag den 21. marts 2011 kl. 10-13 i Aabenraa. 

 

For den resterende del af 2011 fastsættes mødedatoerne på decembermødet 2010.  

 

Ad. 15. Eventuelt 

 

Ingen bemærkninger. 

 

Formanden takkede for nogle gode drøftelser på førstedagen. Det er hensigten, at disse bør indgå i 

næste dags program, hvor bestyrelsen skal drøfte UC Syddanmarks vision og mission samt den over-

ordnede strategi. 
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Seminarets 2. dag: 

 

Ad. 13. Visions-/strategidrøftelse – hvordan skabes ejerskab i UC Syddanmark – og herun-

der evt. pejlemærker for handlingsplan 2011 

 

Carl Holst opsummerede gårsdagens møde. Drøftelserne under flere dagsordenspunkter havde et stra-

tegisk perspektiv, som bør indgå i drøftelserne i dag. Formanden bad Søren Vang Rasmussen om kort  

at præsentere en kommenteret disposition, som kunne bidrage til at skabe struktur i drøftelserne.  

Søren Vang Rasmussen foreslog følgende tematisering: 

 
1. Strategiske niveau 

 relation til SDU 
 relation til andre professionshøjskoler, især Lillebælt 

 relation til erhvervsakademier 

 relation til andre institutioner 
 fusion, strategiske alliancer, laissez faire, konkurrence 

 
2. Markedsniveau  

 traditionelle uddannelser 
 nye uddannelser 
 efter- og videreuddannelse, samarbejdsaftaler, a) ledelse/IBC, b) SD/Lillebælt 
 partnerskaber, a) kommuner, b) Region Syddanmark 

 
3. Grunduddannelserne 

 sammenhæng og synergi både horisontalt og vertikalt 
 udvikling 

 internationalisering 
 den regionale forsyning 

 
4. Udvikling og Forskning 

 videncenterstruktur 

5. Organisationsudvikling 

 værdier 
 økonomisk tilpasning 

 ledelsesstruktur 
 budgetanalyse, analyse af driftsenheder, uddannelser som omkostningsenhed  
 tilpasning til 2012 (med processtart 2010 og 2011). 

 

Søren Vang Rasmussen uddelte afslutningsvis to organisationsdiagrammer, hhv. ”Organisation og 

ledelse – september 2009”, som fokuserer på faglige hovedområder og ”Organisationsdiagram – juli 

2010”, som fokuserer på campusser. De to organisationsdiagrammer skal ses i en sammenhæng. 

 

Carl Holst konstaterede, at der var enighed om tematiseringen og foreslog, at ledelsen noterede stik-

ord og hovedkonklusioner, således at bestyrelsen får en fri drøftelse af de opstillede temaer. Derefter 

arbejdes der videre med henblik på at udarbejde oplæg til næste møde. 

 

I den efterfølgende drøftelse indgik følgende hovedsynspunkter: 

 
Ad 1) Strategiske niveau 

 Vi skal have en bredere mission end den i det fremlagte udkast. Visionen skal også inkludere 
det internationale perspektiv samt et vidensperspektiv. Der må være et mere fokuseret ud-
gangspunkt vedrørende ”hvad er vi gode til?” 

 Vi skal turde tænke udefra og ind, dvs. turde tænke anderledes end ”bare” at effektivisere  
enhederne. 
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 Der vil i fremtiden komme en del nyudvikling indenfor uddannelsesinstitutionerne, og der er et 
behov for at afdække scenarier for institutionelle ændringer i fremtiden. Det er vigtigt at tæn-
ke i scenarier, idet omgivelserne ændrer sig hele tiden.  

 Udgangspunktet kunne være at tænke i et 1-3 års perspektiv med konsolidering som omdrej-
ningspunkt og i et længere perspektiv, hvor visioner, og herunder den institutionelle udvikling 
i Syddanmark, tænkes ind. Sidstnævnte kan sikre parathed, hvis kommende fusioner kommer 
på tale.   

 Det er vigtigt at skabe balance mellem kerneydelserne og nye aktiviteter, herunder special-
enheder, ”specialer”, ”fyrtårne”. 

 Det er vigtigt at skabe balance mellem det regionale og nationale niveau. Begge aspekter bør 
medtænkes i en strategi for UC Syddanmark i og med, at vi har uddannelser, der rekrutterer 
nationalt og andre, der rekrutterer regionalt og lokalt.  

 Hvordan medtænkes, at professionshøjskolerne skal sikre et landsdækkende udbud af uddan-
nelser - ”Et Danmark i balance i en global verden”.  

 
Ad 2) Markedsniveau 

 

 Indgåelse af partnerskab med kommuner og med Region Syddanmark. 
 Inddragelse af uddannelsesudvalg i den videre proces for at sikre nærhed til aftagere og  

dimittendorganisationer. 
 Indgåelse af partnerskabsaftale med UC Lillebælt indenfor sundhedsområdet først og frem-

mest hvad angår efter- og videreuddannelsesaktiviteter. 
 

Ad 3) Grunduddannelserne 
 

 Det er vigtigt at prioritere forsyningssikkerheden til aftagerne højt. 
 Forsyningssikkerhed er også rekruttering af studerende. 
 Det er vigtigt hurtigt at få afklaret den indholdsmæssige relation mellem identiske uddannel-

sesudbud på flere campusser.  
 Vi skal hele tiden have fokus på innovation. 

 Den internationale dimension bør tydeliggøres og skærpes. 
 Der bør være større fokus på tværfaglighed og synergi mellem uddannelserne (”det tvær-

professionelle samarbejde”). 

 Der skal tænkes i nye uddannelser bl.a. i samarbejde med universiteterne. 
 Det er vigtigt hele tiden at have et udviklingsperspektiv på grunduddannelserne, som jo er  

kerneydelserne. 
 

Ad 4) Udvikling og Forskning 
 

 Vi skal kunne udnytte videncentrene som innovationsfaktor i grunduddannelserne. 
 Det er vigtigt, at videncenterstrukturen er dynamisk, og at der hele tiden medtænkes et  

relevanskriterium, ekstern og intern relevans, således at nytteværdien er optimal. 
 Videncentrene har en stor projektportefølje, som bør kunne udnyttes bedre og mere effektivt. 

 Afdelingen for udvikling og forskning bør have en intern udviklingsfunktion. 
 
Ad 5) Organisationsudvikling 
 

 Den nuværende ledelsesstruktur er en overgangsstruktur, som er begrundet i fusionen, og det 
kan ikke være anderledes. Fremadrettet bør den ændres som en del af den samlede organisa-
tionstilpasning til et reduceret indtægtsgrundlag. 

 Det er vigtigt at gøre ledelsesvejene (kompetencevejene) korte. 
 Der skal være økonomiske styringsredskaber, så der kan gennemføres cost-benefit analyser 

ved indførelse af nye aktiviteter. 
  
Carl Holst takkede bestyrelsen for en engageret drøftelse og konkluderede, at rektors opgave til næste 
møde bliver at samle drøftelserne med udgangspunkt i de hovedsynspunkter, der er fremkommet. 
 

Carl Holst forventer et oplæg indeholdende vision og mission, og at den fremtidige strategi opdeles i 
en kort periode (3 år) og et langt perspektiv (ca. 10 år). Derudover fremlægges for bestyrelsen et 
budget, som inkluderer beslutningerne fra dagen i går og bemærkningerne i dag om en ny og forenk-
let ledelsesstruktur og med kort afstand fra top til bund. Carl Holst bemærkede, at det er vigtigt at 
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signalere både indadtil og udadtil, at vi hurtigt tager den økonomiske udfordring op, men også at vi 
agerer både økonomisk rationelt og med et fremadrettet udviklingsperspektiv. 
 
Opsummeringen gav ikke anledning til bemærkninger.  
 
Carl Holst takkede afslutningsvis for, at alle havde bidraget til en god start for UC Syddanmark, de 
mange gode indlæg og for hyggeligt samvær. 

 
 
 
 
 

Godkendt den 

 

 

______________________________ ______________________________ 

Carl Holst, formand  Søren Vang Rasmussen, rektor 

 
 
 


