Referat af IBCs bestyrelsesmøde den 8. december 2021 kl. 15.00
-17.00 i lokale 219 på IBC Innovationsfabrikken, Birkemosevej 1,
6000 Kolding.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkendelse og underskrift af referat fra 22.09.2021
Elevernes punkt
Status på projekter
Budget 2022
Bestyrelsesperiode og udpegning 2022-2025
Oplæg om det fremadrettede arbejde i bestyrelsen
Evt.

Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet:
Lone Thomhav (LT), formand, HK
Adam Zahran (AZ), elevrepræsentant
Hanne Flach (HF), medarbejderrepræsentant
Hans Hermann (HH)
Jens Erik Jensen (JEJ), Senior IT Consultant, Continuity Manager i Bankdata
Julie Fristoft, (JF), elevrepræsentant
Line Meldgaard (LM), direktør for Meldgaard
Mai-Britt Strunk Henriksen (MSH), medarbejderrepræsentant
Morten Bjørn Hansen (MBH), direktør i Business Kolding
Ole Kjær (OK), HK
Ole Steen Hansen (OH), viceborgmester, Fredericia Kommune
Simon M. Torp (SMT), dekan på det humanistiske fakultet på SDU
Endvidere deltog følgende i mødet:
Jens Gamauf (JGM)
Dennis Holm Hansen (DHHA)
Afbud:
Else Guldager (EG), HR-direktør i Sydbank
Thies Mathiasen (TM), medlem af Regionsrådet

LT startede mødet med at byde AZ velkommen i bestyrelsen.
JGM informerede om, at der til næste år er 150 års jubilæum på IBC Fredericia samt at
EUX-elever fra Kolding var med i Danmarksmesterskab i Afsætning og Dansk og blev
nr. 2 i Aarhus denne dag.
Ad 1 Godkendelse og underskrift af referat fra 22. september 2021
Godkendt uden bemærkninger
Ad 2 Elevernes punkt
JF viser en oversigt over hvordan udvalgene er delt op på IBC.
Valg af ny elevrådsformand i Kolding, foregår i januar pga. eksamen og bedre tid til
overdragelse.
OH: er der mange der stiller op? Det er meget forskelligt fra klasse til klasse. Der har
været snak om blandt elevrådene, om der skal tilbydes kursus for elevrådsrepræsentanterne, så de kan engagere flere elever i elevrådsarbejdet.
Der er nedsat klimaudvalg som bl.a. arbejder med mindre plastik i kantinen og affaldssortering – der er også nedsat et kantineudvalg der består af elevrådsrepræsentanter,
som bl.a. har fået priserne ned i kantinen i stedet for rabat med studiekort. Herudover
er der festudvalg og fredagscaféudvalg, hvor eleverne ikke behøver ikke være en del af
elevrådet.
I Markedsføringsudvalget og på husmøder deltager elever sammen med ansatte og ledere.
AZ fortæller om deres projekt omkring et tættere bånd til erhvervslivet med de lokale
virksomheder – hvor der fx gennem skolen kan søges fritidsjob med henblik på elevplads.
De kigger også på ladestandere til El-biler, da offentlige institutioner i senest 2025 er
forpligtet til at opstille minimum en ladestander på P-pladsen.
OH – lyder som en rigtig god idé med tættere bånd til erhvervslivet. Det arbejdes der
meget med i Fredericia. Det er godt til både frafaldstruede elever, men også til dem der
vil mere.
JGM informerer om elevstrategien, hvor der er udarbejdet 5 punkter der arbejdes med.
MBH foreslår et evt. samarbejde sammen med Business Kolding. De samler praktikpladser i Kolding Kommune på en samlet platform.
Ad 3 Status på projekter
JGM og DHHA orienterede bestyrelsen om fremdrift i væsentlige projekter på skolen.
Ad 4 Budget 2022
DHHA gennemgår budgettet. Budgettet for 2022 udviser et forventet resultat på ca.
DKK 3 millioner.

Der er høj søgning til de gymnasiale uddannelser og lav søgning til de konjunkturfølsomme uddannelser - særligt EUD og AVU.
Forventet omsætning omkring 263 mio. med ca. 2850 årselever og ca. 361 årsværk.
Bestyrelsen godkendte budgettet.
Ad 5 Bestyrelsesperiode og udpegning 2022-2025
LT: et udvalg har kigget på vedtægterne. Udvalget foreslår følgende:

C) 3 medlemmer udpeges af nedenstående arbejdstagerorganisationer:
1 medlem udpeges af HK Midt
2 medlemmer udpeges af HK Syd, hvoraf et medlem skal repræsentere arbejdstagere på det finansielle område
Bestyrelsen godkender vedtægtsændringerne. Der sendes udpegningsbreve ud inden
længe.
Lone orienterer om, hvilke bestyrelsesmedlemmer der ønsker at fortsætte, og på hvilke
pladser vi får nye medlemmer i den kommende periode.
Ad 6 Oplæg om det fremadrettede arbejde i bestyrelsen
Forslag: Den nye bestyrelse tiltræder først pr. 1. maj. Skal vi invitere både den gamle
og den nye til marts mødet? Evt. med start kl. 13.00. Bestyrelsen synes det lyder som
en god idé.
Ad 7 Evt.
MBH – fortæller at Business Kolding sammen med en række andre aktører har holdt en
iværksætterkonkurrence med mange forskellige deltagere. Vinderne blev en gruppe fra
IBC, der arbejder med desinfiktionsudstyr, som allerede er i handlen. De vandt
75.000kr.
Rigtig god jul og godt nytår og tak for samarbejdet.
Referent
Sandie W. Petersen

Kommende bestyrelsesmøder:
23. marts 2022
15. juni 2022
21. september 2022
7. december 2022

Tillæg til referat
Bestyrelsen blev efter mødet orienteret om klasseloft på IBC, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger.

