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REFERAT AF BESTYRELSESMØDET  
24. NOVEMBER 2017  
 

Deltagere: 
Ingelise Bogason, Nille Juul-Sørensen, Peder Elgaard, Andreas Lykke-Olesen, 
Carsten With Thygesen, Karen Olesen og Marianne Kazar  

 
Afbud: Christopher Germann Bæhring og Anne Sofie Gille-Udsen 
 

Desuden deltog: 
Torben Nielsen, Kristine Leth Juul, Christian Koch Ramsing, Rasmus Grønbæk 
Hansen, Charlotte Bundgaard og Rebekka Sylvest (referent) 

 
Temadrøftelse: Status for forskningen på Arkitektskolen Aarhus 
Forskningschef Charlotte Bundgaard orienterede om status for skolens 
forskning i de tre forskningslaboratorier og planer for den fremtidige 
forskningsindsats jf. præsentationen fra mødet. 

 
Bestyrelsen kvitterede for et godt oplæg, som blandt andet medførte en 
drøftelse af formidlingen af skolens forskning og muligheder for synergi 

mellem skolens forskning og uddannelse. 
 
Det blev aftalt, at uddannelseschef Rasmus Grønbæk Hansen fortæller om 

uddannelsesområdet på bestyrelsesmødet den 29. januar 2018. 
 
1. Godkendelse af dagsordenen og punkter til eventuelt 
Mødets dagsorden blev godkendt og ingen af medlemmerne tilkendegav 
problemer i forhold til habilitet. Bestyrelsesformanden oplyste, at henholdsvis 
Anne Sofie Gille-Udsen og Christopher Germann Bæhring havde meldt afbud 

til mødet.  
 
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet 5. september 2017 og 
referat af telefonmødet 13. oktober 2017. 
Referaterne af bestyrelsesmøderne 5. september og 13. oktober 2017 blev 
godkendt. 

Dato: 27.11.2017 

J.nr. 012-17 
RS 
 



 

 

Dato: 27.11.2017 
Side 2 af 4 
 
J.nr. 012-17 
 

Arkitektskolen Aarhus I Nørreport 20 | 8000 Aarhus C I +45 8936 0000 I a@aarch.dk | www.aarch.dk 

 

3. Orientering fra bestyrelsesformanden og rektor 
Rektor orienterede fra et medlemsmøde i Danske Ark, som arbejder med et 
projekt om digitaliseringsmuligheder inden for faget. Det kan overvejes, om 

Danske Ark skal inviteres til at fortælle yderligere om projektet.  
 
4. Rektors ledelsesberetning 
Rektor supplerede sin skriftlige beretning med oplysninger om skolens fokus 
på storytelling, hvor 3-4 konsulentbureauer inden jul kommer med et tilbud 
på en styrket formidlingsindsats.  Den 13. og 14. december afholdes et 

seminar for alle skolens ansatte, hvor oplægget til en strategisk 
rammekontrakt skal præciseres yderligere. Der er fortsat fokus på 
rekruttering af videnskabelige medarbejdere, hvor skolen i efteråret 

desværre oplevede, at et par potentielle kandidater trak sig af personlige 
årsager eller pga. tilbud fra andre internationalt anerkendte institutioner. 
 

Rektor supplerede statusbeskrivelserne om de tre strategiske indsatsområder 
med oplysninger om, at forbruget i forhold til digitaliseringsindsatsen bliver 
større end angivet i materialet primært i kraft yderligere digitale 

investeringer, som det fremgår af investeringskataloget. Det blev i den 
forbindelse aftalt, at bestyrelsen på mødet den 29. januar 2018 præsenteres 
for den nyindrettede 3D cave. Der forventes ligeledes et større forbrug inden 

for beskæftigelsesindsatsen, hvor AS3 igangsætter et forløb for skolens 
bachelorstuderende. Der arbejdes herudover på at igangsætte yderligere et 
forskningsprojekt med praksis. 

 
Bestyrelsen tog med disse tilføjelser ledelsesberetningen til efterretning 
sammen med den udsendte oversigt over centrale nøgletal om skolens 

uddannelse, ph.d. og ansatte, som bestyrelsen ønskede benchmarket med 
nøgletal fra andre sammenlignelige uddannelsesinstitutioner. 
 

Status på målopfyldelsen i udviklingskontrakten med ministeriet blev 
ligeledes taget til efterretning. 
 

5. Økonomi 
Administrationschefen gennemgik forbruget for 2017 samt udkast til budget 
2018, som blev suppleret med et forslag til anvendelse af de strategiske 

midler i 2018, der skal yderligere kvalificeres på medarbejderseminaret til 
december jf. præsentationen fra mødet. 
 

Bestyrelsen tog orienteringen om skolens forbrug for 2017 til efterretning og 
godkendte det vedlagte forslag til budget 2018, hvor skolen forventer en 
underskud på 3,7 mio. kr. Det forventede underskud skyldes primært, at der 
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er afsat i alt 3,2 mio. kr. til kontantfinansiering af byggesummen på NEW 

AARCH, 2,2 mio. kr. til nedrivning og oprensning af byggegrunden og 1 mio. 
kr. til projektering. Underskuddet søges dækket af arkitektskolens 
egenkapital ved godkendelse i ministeriet.  

 
Bestyrelsen var positiv over for den åbne og transparente budgetproces. Der 
var et ønske om også at blive præsenteret for et forecast for de kommende 

år. 
 
6. Strategisk rammekontrakt 2018-2021 
Bestyrelsesformanden og rektor orienterede om det første forhandlingsmøde i 
styrelsen om skolens kommende strategiske rammekontrakt 2018-2021.  
Styrelsen anbefalede, at arkitektskolen arbejder med færre og mere 

overordnede strategiske effektmål, som har en tydeligere samfundsmæssig 
værdi. På mødet blev der uddelt et forslag hertil, som fortsat rummer de tre 
strategiske indsatsområder fælles strategiske kvalitetsudvikling, 

praksisrelationer og eksterne samarbejde og digital dannelse og fabrikation. 
 
Der var i bestyrelsen opbakning til, at skolen arbejder videre med de 

foreslåede overordnede strategiske effektmål, som skal suppleres af årlige 
handlingsplaner. 
 

På bestyrelsesmødet i januar præsenteres bestyrelsen for et oplæg til 
strategiske rammekontrakt til brug for det 2. forhandlingsmøde den 19. marts 
2018. 

 
7. Orientering om Ny skole 
Prorektor Kristine Leth Juhl orienterede om status for Ny skole, herunder om 

det igangværende udbud og NEW AARCH som det første projekt i en ny 
fastpris-model for kunderne og som det første projekt i 
NEW PARTNERING-model for entreprenøren jf. præsentationen fra mødet.  

 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med anerkendelse af det store 
arbejde og engagement, som skolens ledelse har lagt i byggeriet.  

 
8. Center for bygningsbevaring (lukket punkt) 
 

9. Eventuelt 
Bestyrelsen havde ingen punkter til eventuelt. 
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