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REFERAT AF MØDE I BESTYRELSEN 
27. FEBRUAR 2017 
 

Deltagere: 
Ingelige Bogason, Peder Elgaard, Andreas Lykke-Olesen, Carsten With 

Thygesen, Karen Olesen, Marianne Kazar, Christopher Germann Bæhring, 

Anne Sofie Gille-Udsen 
 

Afbud: Nille Juul-Sørensen 

 
Desuden deltog: 

Torben Nielsen, Jakob Ljungberg og Rebekka Sylvest (referent) 

 
 
1. Godkendelse af dagsordenen og punkter til eventuelt 
Dagsordenen blev godkendt med et forslag om, at punkt 8 opdeles, så der 

afsættes tid til en intern drøftelse kun i bestyrelsen.  
 

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet 5. december 2015 
Referatet af bestyrelsesmødet 5. december 2016 blev godkendt med en 
tilføjelse af, at det både er rektors og bestyrelsens visioner for skolens 

fremtid, som den kommende udviklingskontrakt bør tage afsæt i jf. s. 8 i 

referatet. 
 

3. Orientering fra bestyrelsesformanden og rektor 
Bestyrelsesformanden oplyste, at den nye Uddannelses- og Forskningsminister 
Søren Pind har inviteret til et døgnseminar om digitalisering som et strategisk 

initiativ for de lange videregående uddannelser. Bestyrelsesformanden må 

desværre selv melde afbud, men rektor deltager. Ingelise Bogason nævnte 
herudover, at der den 24. februar 2017 blev afholdt et møde med 

Uddannelses- og Forskningsministeriet for at afklare diverse økonomiske 

spørgsmål om Ny skole.  
 

Rektor oplyste, at ansættelsesprocessen vedr. ny prorektor er inde i den 

afsluttende fase. Der forventes en udmelding midt i marts måned. 
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4. Rektors ledelsesberetning 
Ny skole 

Bestyrelsesformanden supplerede med, at der sendes en invitation til 

præsentation af det vindende projekt den 17. marts kl. 14-16, og at der i 
forløbet har været et rigtig godt samarbejde med Bygningsstyrelsen.  

 

Strategiske indsatsområder 

Rektor uddelte vedlagte notat om beskæftigelsesindsatsen i 2017, som både 

vil omfatte skolens afgængere fra vinter og sommer samt et pilotprojekt i 

forhold til de bachelorstuderende.   
 

Bestyrelsen spurgte til opsamlingen fra de tre grupper, der er nedsat i 

forbindelse med digitaliseringsindsatsen. Rektor nævnte, at der udarbejdes 
en rapport fra hver af de tre grupper, som afsæt for indsatsen efter sommer. 

Andreas Lykke-Olesen oplyste, at han er medlem af den ene af 

digitaliseringsgrupperne. Der har været nogle gode møder, men det er en 
meget svær problematik. Det handler meget om kulturforandring. 

 

Bestyrelsen spurgte til, om det er tilstrækkeligt, at de eksterne lektorer fra 
praksis tilknyttes skolen i 100 timer. Rektor svarede, at skolen har arbejdet 

med mange forskellige modeller for tilknytning af praksis. Hvis der er ønske 

om at rekruttere travle personer fra praksis, er det vanskeligt med flere 
timer. Rektor supplerede med, at der er ønske om, at de eksterne lektorer 

fra praksis også bidrager med karrierevejledning i forhold til de studerende. 

Bestyrelsen påpegede, at det er vigtigt, at de eksterne lektorer kommer til at 
indgå i et dynamisk samspil med de øvrige undervisere og forskere på skolen, 

og at det er vigtigt, at skolen er bevidst om de faglige områder, hvor der er 

behov for yderligere ekspertise fra praksis. 
 

Bestyrelsesformanden anbefalede, at bestyrelsen til næste møde præsenteres 

for en status for de strategiske indsatsområder, hvor leverancerne og den 
tilknyttede økonomi er tydelig.  

 

Nyt inden for forskningsområdet 

Rektor tilføjede til forskningsområdet, at en af skolens professorer er 

involveret i en ansøgning til Det Frie Forskningsråd, som har opnået en meget 

fin faglig vurdering. Det tyder på, at forskningslaboratorierne er ved at have 
en effekt.  

 

Nyt fra administrationen 
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Der var opbakning til, at bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde præsenteres 

for en række nøgletal, som RKU er blevet enige om. Nøgletallene skal 
fremadrettet udbygges og bruges til at benchmarke skolerne imellem. 

 

5. Arkitektskolens økonomi 
Administrationschefen orienterede om baggrunden for skolens samlede 

overskud på 30, 1 mio. kr. i 2016, som reelt set er på 12,7 mio. kr. pga. en 

række teknikaliteter. Det blev tilføjet, at økonomistyringen er ændret, så det 
fremover bliver nemmere at ramme det faktiske forbrug. 

Bestyrelsesformanden tilføjede, at skolen har haft en positiv dialog med 

styrelsen om overskuddet.  
 

Bestyrelsen påpegede, at det ikke er optimalt, at der er så mange uforbrugte 

forskningsmidler i 2016. Bestyrelsesformanden forklarede, at bestyrelsen har 
været orienteret om, at skolen i første omgang har arbejdet med at 

organisere forskningen i tre forskningslabs, og først fra 2017 vil styrke 

forskningsindsatsen via rekruttering af videnskabeligt personale.  
 

Bestyrelsen spurgte til evt. usikkerheder i forhold til omkostningerne ved Ny 

skole. Bestyrelsesformanden påpegede, at det er Bygningsstyrelsen, som 
bliver bygherre på projektet, og at AAA blot lejer bygningen. AAA skal dog 

afholde flytteomkostninger og nyanskaffelser i forbindelse med flytningen.  

 
Det blev aftalt, at Ny skole sættes på bestyrelsens dagsorden efter 17. marts 

som et fast punkt, da der ikke længere vil være habilitetsproblemer efter 

offentliggørelsen af vinderne af arkitektkonkurrencen. 
 

Bestyrelsesformanden foreslog, at der nedsættes et form for revisionsudvalg 

bestående af eksempelvis formanden og Carsten With Thygesen, som mere 
intensivt skal følge skolens økonomi. Bestyrelsen skal tage endelig stilling til 

forslaget næste gang.  

 
Det blev herudover aftalt, at bestyrelsen på næste møde får en gennemgang 

af skolens økonomi og økonomistyring. 

 
Skolens egenkapital 

Rektor nævnte, at det er ministeriet, som tager endelig stilling til skolens 

forbrug af egenkapitalen. Rektor ønskede på mødet at få en tilbagemelding 
fra bestyrelsen, om forslagene til forbrug af egenkapitalen ser fornuftige ud. 

Bestyrelsen tilkendegav enighed i forhold til forslagene. Bestyrelsen spurgte 

til niveauet for egenkapitalen. Bestyrelsesformanden tilkendegav, at det er 
meget fornuftigt med en egenkapital i størrelsesordenen 20 mio. kr., som 

giver en vis fleksibilitet i forhold til kommende økonomiske udfordringer. 
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6. Årsrapporten 
Administrationschefen nævnte, at årsrapporten både skal give en status for 
skolens faglige og økonomiske resultater i 2016. Rektor supplerede med, at 

der har været løbende dialog med styrelsen om rapporten, som skal udformes 

efter en helt fast skabelon.  
 

Bestyrelsen udtrykte utilfredshed over manglende inddragelse i udformningen 

af årsrapporten. Bestyrelsesformanden nævnte, at der over for ministeriet er 
givet udtryk for, at bestyrelsen i flere sammenhænge bl.a.  i relation til 

årsrapporter ikke har en reel mulighed for indflydelse.  

 
Bestyrelsen underskrev med disse ord skolens årsrapport for 2016. 

 

7. Evaluering af bachelorpraktikken og afrapportering fra AS3 
Rektor oplyste, at der arbejdes på, at de kommende evalueringer af bl.a. 

bachelorpraktikken skal gøres løbende og mere systematisk. 

 
Rektor supplerede afrapporteringen fra AS3 med, at den tætte opfølgning ved 

AS3 tilsyneladende har været med til at få folk i arbejde - det ser ud til, at 

det går godt i branchen.  
 

Bestyrelsesformanden gjorde opmærksom på, at det er meget vigtigt, at 

skolen forholder sig aktivt til beskæftigelsesindsatsen med initiativer som 
coaching og karrierevejledning, selv om det kræver ressourcer.  Der er stor 

interesse for skolens indsats med AS3 hos de øvrige uddannelsesinstitutioner 

og i styrelsen. Rektor nævnte, at der arbejdes på at integrere indsatsen 
allerede på bacheloruddannelsen.  

 

8. Bestyrelsens selvevaluering og evaluering af den daglige ledelse og 
samarbejdet ml. bestyrelsen og de daglige ledelse.  
Bestyrelsesmedlemmerne besvarede enkeltvis dele af de udsendte 

evalueringsspørgsmål. 
 

Samlet set var der forslag om: 
• at bestyrelsesmøderne har mere fokus på skolens visioner og strategi, 

herunder skolens internationale position frem for drift 

• at det overvejes, om det er de rette kompetencer, som er til stede i 

bestyrelsen  
• at der skal være fokus på kommunikation og gennemsigtighed 

• at der afsættes tilstrækkelig tid til debat  

• at der afsættes tid til temadrøftelser evt. ved at udvide møderne med en 
time 

• at bestyrelsens rolle tydeliggøres 
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Det blev aftalt, at bestyrelsens medlemmer sender evt. forslag til kommende 
temadrøftelser til bestyrelsesformanden og rektor, som præsenterer en 

opsamling på drøftelsen på næste møde.  

 
Det blev herudover aftalt, at bestyrelsesmøderne udvides med en time og 

varer fra kl. 10-15. På mødet den 17. maj indleder Andreas Lykke-Olesen en 

drøftelse om skolens arbejde med digitalisering på baggrund af arbejdet i 
digitaliseringsarbejdsgruppen. 

 

9. Rektors resultatløn for 2017 
Bestyrelsesformanden uddelte vedlagte oplæg til rektors resultatløn i 2017 

baseret på de tre strategiske indsatsområder, hvilket der var opbakning til fra 

bestyrelsen. 
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