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Referat af ekstraordinært møde i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus 20. november 2014 
 

 

Tidspunkt og sted: Torsdag 20. november 2014 kl. 19.00-20.30, Sønderhøj 30, Gæstekantinen 

Deltagere:  Finn Lund Andersen, Camilla Kølsen, Gitte Helboe Rasmussen, Jens Jensen, Lasse 
Bøttcher, Erik Lomstein, Rikke Rødgaard Sønnichsen, Christian Sigersted, Michael 
Tøttrup, Anders Fisker, Jens Ravn, Christian Mathiasen og Anne Storm Rasmussen, 

Afbud: Viggo Thinggaard, Jonna Fonnesbæk 

Fraværende:  

Referent: Anne Storm Rasmussen 
 

 

 

 

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 29. 8.september 2014 

 

 Referatet blev godkendt.  
 

2. Autoteknologuddannelsen 
 

 Formanden takkede for bestyrelsens fremmøde trods det korte varsel. Det er et udtryk for, at 
bestyrelsen lever op til sit mål om involvering. Der er stor interesse i autoteknolog-
uddannelsen fra erhvervsliv og medier, og usikkerhed hos de igangværende studerende, så 
derfor kunne sagen ikke vente til det næste ordinære bestyrelsesmøde.  
Formanden og andre bestyrelsesmedlemmer er blevet mødt af presse og erhvervsliv med den 
opfattelse, at EAA har til hensigt at forringe eller ligefrem lukke uddannelsen. Bestyrelsen har 
ingen intentioner om dette. 
Bestyrelsen er enig i, at akademiet med de eksisterende lovgivningsmæssige rammer ikke 
længere kan udlægge autoteknologuddannelsen til Aarhus Tech.  Gitte Helboe Rasmussen er 
ikke enig i denne vurdering. 
Bestyrelsen ser gerne en løsning, der indebærer at Aarhus Tech færdiggør de nuværende 
studerende, som skolen har optaget, og beder ledelsen om at drøfte dette med Aarhus Tech. 
Endvidere beder bestyrelsen, ledelsen undersøge en løsning, hvor undervisningen varetages af 
Aarhus Maskinmesterskole i samarbejde med Aarhus Tech. Det er bestyrelsens vurdering, at 
en sådan løsning vil være inden for de lovgivningsmæssige rammer, da Aarhus 
Maskinmesterskole fra 2015 vil have samme stillingsstuktur som akademiet. Endvidere er 
Aarhus Maskinmesterskole en videregående uddannelsesinstitution med et solidt 
videngrundlag, der har stor erfaring med at gennemføre videregående tekniske uddannelser.  
Det er bestyrelsens ønske, at det med en langtidsholdbar løsning vil være muligt at fastholde 
flere af de nuværende dygtige undervisere.   
 

3.  Meddelelser 

 Intet til dette punkt. 
 

4. Eventuelt 
 Intet til dette punkt.  

 
 

 

20.november 2014 

Anne Storm Rasmussen 


