
  

Referat bestyrelsesmøde i Erhvervsakademi MidtVest 
2020-4 
 

Mødedato: Mandag den 14. december 2020 – kl. 14.00-16.00 
 

Mødested: Online / Teams 
 

Mødedeltagere: Niels Viggo Malle, formand 
Jens Ole M. Olesen, næstformand 
Gerda Thomassen 
Kenneth Mikkelsen 
Flemming Kjær 
Mette Højborg 
Helle Sveigaard 
Peter Villadsen 
Jørn Vejgaard 
Sofie K. Kloster, DSR repræsentant Holstebro 
Frederik Humlebæk, DSR repræsentant Herning 
Troels Ravn Klausen, medarbejder repræsentant Herning 
Henriette Slebsager, rektor 
Karin Slumstrup, ressourcechef 
Lisa Brink Jensen, HR chef og rektorsekretær 
 
 
Gæst : 
Anette Becker, uddannelses- og kvalitetschef 
 

 
 
 
 
 
Dagsorden:  
 

1. Velkomst v/formand Niels Viggo Malle 
2. Referat fra bestyrelsesmøde 2020-3 
3. Økonomi 

3.1 Orientering om perioderegnskab for 3. kvartal 
3.2 Godkendelse budget 2021 

4. Orientering v/formand Niels Viggo Malle 
5. Orientering v/Henriette Slebsager, rektor 

5.1 Lukket punkt 
6. Kompetenceudvikling 2021 
7. Kvalitetssikringssystemet 
8. Punkter til næste møde 
9. Mødeplan 2021 
10. Evt. 

 
 
 
 
 



  

 
Ad. 1.  Velkomst v/formand Niels Viggo Malle 

Niels Viggo Malle bød velkommen til online bestyrelsesmøde. 
Der var en speciel velkomst til de to DSR repræsentanter, Sofie Kloster og Frederik 
Humlebæk, og der var efterfølgende en kort præsentation af bestyrelsesmedlemmer. 
 
Medarbejderrepræsentanten fra Holstebro, har valgt at udtræde af bestyrelsen, og 
der vil inden næste bestyrelsesmøde være afholdt valg af ny repræsentant. 
 

 
Ad. 2 Referat fra bestyrelsesmøde den 17. september – 2020-3 

Referater fra møde 2020-3 har været sendt ud, og der var ikke indkommet ønsker om 
tilføjelser eller ændringer. 

 
 Referatet blev godkendt og vil efterfølgende blive udsendt til digital underskrift. 
 
 
Ad. 3 Økonomi 
 
 Ad. 3.1 Orientering om perioderegnskab for 3. kvartal – bilag 

Perioderegnskabet var blevet udsendt sammen med indkaldelsen til 
bestyrelsesmødet. Karin Slumstrup gennemgik regnskabet i hovedpunkter. 
Igen afsluttes kvartalet med et flot resultat på 2.445 mod budgetteret 797.000. 
Resultatet afspejler de økonomiske konsekvenser af COVID-19, hvor blandt andet 
besparelser pga. f.eks. aflysning af rejser og studieture kan aflæses af resultatet. 
 

 
 Ad. 3.2 Godkendelse budget 2021 

 
Ankerbudget for 2021 blev gennemgået på mødet. 

 Der er budgetlagt med et total årselevtal på 766. 
På omkostningssiden er der i ’21 budgetlagt flere midler til kompetenceudvikling i 
organisationen, dette på baggrund af at der i ’20 ikke har været mulighed for at 
kompetenceudvikle i samme udstrækning som forventet, samt et ønske om øget 
fokus på området. 
 
Derudover er der i budgettet indregnet midler til udvikling af en ny hjemmeside. 
 
Forventet resultat for ’21 er 525.000. 
 
Udover ankerbudget blev fremskrivning frem til 2024 gennemgået. 
 
På mødet blev den nuværende uddannelsesstation Skjern ligeledes gennemgået, 
samt hvorledes man fremadrettet kan arbejde videre med dette både politisk og 
økonomisk. 
 
Bestyrelsen godkendte fremlagte budget 2021. 

 
 
 
 
 
 



  

 
Ad. 4 Orientering fra formand Niels Viggo Malle 

Niels Viggo Malle orienterede fra senest afholdte møde i bestyrelsesforeningen, hvor 
man blandt andet havde talt om COVID-19 situationen i sektoren. Der er desværre 
mange i sektoren som har været hårdt ramt af COVID-19. 
 
Derudover har den nye politireform, og dermed et varslet fokus på nedskæring i 
sektorens markedsføringsomkostninger, været behandlet med fælles tilkendegivelser 
på området fra sektoren. 
 
Der har været afholdt strategidag i bestyrelsesforeningen, hvor man har arbejdet med 
emner som videngrundlag, fysiske placeringer samt samarbejde på tværs i sektoren. 
Sektoren er god til praksisnære uddannelser, og de studerende har derudover en høj 
beskæftigelsesgrad efterfølgende. 
 
Den fælles markedsføring vil blive rettet mod 3 pejlemærker fra strategidagen 
omkring digitalisering og klima. 
 
Bestyrelsen bakkede op og roste blandt andet bestyrelsesforeningens fokus omkring 
livslang læring og praksisnære uddannelser. 
 
 
 

Ad. 5 Orientering fra rektor Henriette Slebsager 
 Der var ændringer til dagsorden : 

Forløb og status på EAMV’s akkreditering / flyttes til pkt. 7 
Statusredegørelse fra UFS / flyttes til pkt. 7 
FL21 / flyttes til mødet i marts 
Opfølgning på digitalisering / flyttes til mødet i marts 
Opfølgning på efter- videreuddannelse / flyttes til mødet i marts 
Status på akademiuddannelse indenfor fiskeriområdet / flyttes til mødet i marts 
 
COVID-19 
Henriette Slebsager gennemgik status på EAMV, hvor forår/sommer er forløbet stille 
og roligt – og naturligvis jf. udmeldte instrukser fra Sundhedsstyrelsen. 
EAMV tog godt imod de nye studerende i august – ligeledes jf. COVID.19 instrukser. 
Der har i alt været 4 smittetilfælde blandt de studerende, og disse er blevet håndteret 
via en fastlagt EAMV-procedure for udmeldinger og håndtering. 
 
Markedsføring 
På mødet fremlagde Henriette Slebsager udkastet til et nyt EAMV logo, hvor man 
gerne fremadrettet vil have fokus på ”EAMV” i stedet for det lange ”Erhvervsakademi 
MidtVest”, samt yderligere gerne vil have et logo som layoutmæssigt er bedre at 
arbejde med og som har fået en upgrade. 
 
Der var en god dialog i bestyrelsen omkring det nye logo, samt kendskabsgraden til 
EAMV generelt, hvor man stadig oplever at hele udbudsområdet ikke er bekendt med 
EAMV samt uddannelsesmuligheder på EAMV. 
 
Bestyrelsen bakkede op om arbejdet med det nye logo. 
 
 
 



  

 
Ad. 5.1 LUKKET PUNKT 
 
 
 

Ad. 6 Kompetenceudvikling 2021 
Lisa Brink Jensen redegjorde for årshjul i forbindelse med afvikling af henholdsvis 
GRUS og MUS i organisationen, samt hvorledes der hvert år laves en organisatorisk 
opsamling på kompetenceudvikling i chefgruppen. 
Hovedtræk fra GRUS og MUS ’20 giver indikationer om en meget velfungerende 
organisation med ”højt score” generelt på tilfredshed, involvering og relationer. 
Fokusområder på kompetenceudvikling for 2021 er : 

• Digitalisering 

• Bæredygtighed/grøn omstilling 

• Efter- videreuddannelse 
 
Derudover var der en kort gennemgang af organisationens ”standardpakke” for 
kompetenceudvikling – f.eks. mediatoruddannelse, teamdage, Rigets Tilstand og 
Viden – og udviklingseftermiddage. Samt hvorledes blandt andet igangsættelse af 
Masterforløb indtænkes i organisationens fælles fokus- og udviklingsområder. 
 

  
 
Ad. 7 Kvalitetssikringssystemet 
 Kvalitetschef Anette Becker orienterede og gennemgik følgende 4 punkter : 
 
 Institutionsakkrediteringen 
 Den 2., 3. og 4. december var der panelbesøg og interview på EAMV 
 EAMV var udtrukket på to audit trails : 

▪ Audit trail 1 / Systematisk og løbende indsamling og indrapportering af 
informationer vedr. uddannelsesudbuddene 

▪ Audit trail 2 / Kvalitetssikring af uddannelsernes videngrundlag 
 

Panelbesøget var grundet COVID-19 online. 
Der var i begge audit trails fokus på systematik og processer, samt hvad var ændret i 
forhold til sidste besøg. 
EAMV redegjorde for hvorledes man havde forenklet systemer, samt hvorledes 
årshjul og sammenhænge var synliggjort. 
Begge audit trails er afviklet, og EAMV har endnu ikke modtaget anmodning fra 
akkrediteringspanellet om supplerende oplysninger. 
Frafald 
Status og opgørelse af frafald fra EAMV blev gennemgået på både 1. og 2. årgang. 
Begge resultater er rigtig flotte. 1. årgang sammenlagt 14%, hvilket er en nedgang på 
5% fra sidste opgørelse. 2. årgang sammenlagt 6%, hvilket ligeledes er en nedgang 
på 5%. 
 
Beskæftigelse 
Status og opgørelse af beskæftigelse% blev ligeledes gennemgået. EAMV ligger 
med et resultat på 8,4% super flot i forhold til de øvrige akademier. 
 
 
 



  

 
 
Intern audit 2020 
Der har været afviklet intern audit på markedsføringsøkonom-uddannelsen samt PB i 
International Handel og Markedsføring. Begge ser rigtig fine ud. 
 
Statusredegørelse UFS 2019 
Der har været statusmøde med UFS, hvor EAMV’s måltal fra rammekontrakten blev 
gennemgået. Igen var status og opgørelse meget positive med en UFS/”grøn smiley” 
i alle kategorier/mål. 
Der skal næste år laves ny rammekontrakt med UFS. 
 
Der var stor ros fra bestyrelsen til EAMV for arbejdet med kvalitetssikringssystemet. 
 
 

Ad. 8 Punkter til næste bestyrelsesmøde 
Næste møde afholdes den 30. marts 2021. 
 

 
Ad. 9 Mødeplan 2021 
 Ingen kommentarer. 
 
Ad. 10 Evt. 

Niels Viggo Malle kunne fortælle at rektor Henriette Slebsager, på baggrund af 
bestyrelsens indstilling, var blevet dekoreret. Henriette Slebsager havde modtaget 
Ridderkorset af Dannebrogsordenen med baggrund i hendes mangeårige virke på 
akademiet.  
Bestyrelsen lykønskede Henriette Slebsager med anerkendelsen. 
 
Derudover ønskede Niels Viggo Malle samt Henriette Slebsager bestyrelsen glædelig 
jul og godt nytår, og sagde mange tak for samarbejdet i 2020. 
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