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Referat af møde i uddannelsesudvalget for Markedsføringsøkonomuddannelsen, PB i 

international handel og markedsføring, PB i innovation og entrepreneurship samt AU i 

International handel og markedsføring og AU i innovation  

 

Mødedato 09.02.2021 kl. 16.00-18.00 

 

Mødested Virtuelt (Microsoft Teams) 

 

Mødedeltagere Rasmus Olin Buchholt (næstformand) 

Inger Mørch Hauge 

Mads Birkmann Pedersen 

Oluf C. Lund 

Bjarne Søgaard Nielsen 

Katrine Trærup Nielsen 

Jens Kristian Rask 

Klemen Nielsen  

Hans Jørgen Skriver 

Anita Skov Sekkelund 

Michael Sjørvad 

Morten Nordenskov Bjørnlund 

Afbud Jan Ahlers Hansen (formand) 

Mila Christiansen 

Stephen Harpøth 

Referent Klemen Nielsen 

 
Dagsorden og referat: 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 

2. Meddelelser fra formandskabet 
Der var ikke noget nyt fra formandskabet, som ikke blev dækket ind i den øvrige 
dagsorden. 
  

3. Tema: Virksomhederne efter Covid-19. Du må gerne - som forberedelse til mødet - 
overveje og vurdere, hvordan du tror, at COVID-19 vil påvirke det fremtidige 
arbejdsmarked for salg- og marketingfunktioner. På mødet vil vi under punkt 3 starte 
med ”bordet rundt” som oplæg til fælles drøftelse 
 
Dette førte til en længere generel drøftelse 
Covid-19 og salg/marketing.  
Grindsted Landbrugsskolen har droppet en uddannelse indenfor Minkavl ifølge Hans 
Jørgen. 
De ordblinde er mere agile og villige til at se på mulighederne i markedet fremfor 
begrænsninger ifølge Oluf. 
Bjarne nævnte at de mere papirbårne virksomheder kan være mindre agile. 
Oplevelsesindustrien er ekstremt hårdt ramt. Bjarne fortæller at han har talt med flere 
virksomheder, som har oplevet vækst under Covid-19. Blandet andet en online virksomhed 
som i slutningen af 2020 havde månedlige vækstrater på 80-100%. 
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Digitalisering og det grønne vil vækste. Byggebranchen har det generelt godt lige nu. 
Morten nævnte at virtuelle møder vækster kraftigt bl.a. indenfor sundhedssektoren. 
Hans Jørgen nævnte at han gerne vil tilbage til den fysiske undervisning, da det har nogle 
klare fordele.  
Mads nævnte at undervisningen bliver mere kontant og effektivt men det bliver på 
bekostning af trivslen! 
Det digitale bliver en del af alles arbejdsliv i fremtiden. Sælgere som ikke er klædt på til det 
vil blive disruptet! 
Oluf fremhævede at vi skal lære at agere digitalt. Oluf nævnte en iværksætter som hjælper 
andre med at begå sig digitalt.  
Bjarne nævnte at det svære er, når vi møder nye kunder første gang. Hvis vi ikke kender 
dem fra den ”fysiske verden” kan det blive svært. 
Jens nævnte at inputtet fra vores studerende er svært at få digitalt. Jens tror på en hybrid 
verden, hvor de forskellige værktøjer kan kombineres. 
Hans Jørgen nævnte at Københavns erhvervsakademi har spurgt til et virtuel-praktik forløb. 
EAMV vil hellere klæde vores studerende på til at det kan køre både fysisk og virtuelt.  
Anita nævnte at vi kan prøve at brande det grønne, f.eks. en spændende udenlandsk 
gæsteforelæser, der deltager online og dermed sparer flyrejsen. 
Inger nævnte at vi savner det relationelle og pauserne. Ingers mand arbejde for tyske 
Grohe og de har skåret meget ned på rejsebudgettet. Vi er alle blevet meget afhængige af 
at vores wi-fi fungerer optimalt. 
Bjarne nævnte han har deltaget i fem møder på Teams med nordmænd og svenskere. 
Ringkøbing-Skjern oplever et større fremmøde til fx messer, når det er digitalt fremfor 
fysisk. 
Katrine mangler selv at EAMV tager initiativ til trivselssamtale lige nu. Der er stor forskel på 
at være introvert og ekstrovert. 
Hans Jørgen er enig med Katrine og fremhævede at det er vigtigt at sondre mellem den 
fysiske og den mentale situation. 
Jan som har en salgsbaggrund, gjorde Rasmus opmærksom på at præsentationssamtalen 
ved digitalt salg skal øves rigtig meget mere end det sker i dag. 
Mads nævnte, at Business Park Stuer har iværksættere tilknyttet som bor i Århus men de 
er på trods af bopælen tilknyttet Business Park Stuer! (Arbejdsmarkedet bliver set 
anderledes) 
Vi kan arbejde hjemmefra i et ”forlagt fællesskab” 
.    

4. Orientering fra EAMV og uddannelsen 
 
Markedsføringsøkonomuddannelsen: 
Jens Kristian nævnte at hverdagen nu er virtuel. MAK har lavet et tværfagligt gruppeprojekt 
virtuelt. MAK har startet et program hvor PB IHM-studerende er mentorer for MAK 
grupperne. MAK har samlet 56 studerende. Alle på 3. semester har fået en praktikplads på 
uddannelsen. 
90% er de studerende på uddannelsen er ekstroverte, så de savner selvfølgelig den fysiske 
undervisning.  
 
Professionsbachelor i international handel og markedsføring: 
Michael fortalte at PB studerende skal være coach for MAK i forbindelse med et projekt 
med Hübsch.  
Hvad er svært ved at indgå i en virtuel gruppe? (DISC og JTI-profilerne vil blive inddraget) 
Det er et håb at det vil give dem lidt mere trivsel 
Der er eksamen i uge 8.  
 
Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship 
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Klemen fortalte at vi underviser vores studerende virtuelt på 2. semester via Teams. 
Vi har startet et større semester projekt med Ski Networks, som er hårdt ramt af covid-19. 
Her skal vores studerende komme med ideer og forslag til, hvad virksomheden kan gøre i 
den nuværende situation og hvordan de bliver bedst mulig klar til tiden efter Corona. 
 
De tre studerende blev spurgt, hvordan de har oplevet digital undervisning: 
Katrine nævnte, at hun ikke føler det fungere i alle fag. Hun er glad for at dele af økonomi-
delen og Excel opgaverne blev gennemført før nedlukningen. 
 
Anita synes at Covid-19 havde givet de studerende frihed til at diskutere. Hun nævnte at de 
mødes en del i deres studiegrupper. 
 
Morten fortalte at han er meget ekstrovert og generelt savner fællesskabet under 
nedlukningen. 
 
Orientering fra uddannelsesudvalg medlemmerne  
 
Mads nævnte, at de aldrig havde haft så mange ansøgere til deres kostskoleafdeling i 
Struer. Samtidig er der mange krav til test og isolation af deltagerne - men det skræmmer 
ikke eleverne fra at ansøge. 
  

5. Næste møde blev fastsat til tirsdag den 11. maj fra kl. 16.00 – 18.00.  
Endvidere vil der være et fælles uddannelsesudvalgsmøde tirsdag den 14. september på 
EAMV.  
 

6. Evt. Der var ikke noget til punktet eventuelt.  
 

Næste møde: 

Tirsdag den 11. maj 2021 kl. 16.00. 

Fællesudvalgsmøde d. 14. september 2021 

 

Referent Klemen Nielsen. 

 


