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REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 28. JANUAR 2019 
 

Deltagere: Ingelise Bogason, Nille Juul-Sørensen, Andreas Lykke-Olsen, 

Carsten With Thygesen, Karen Olesen, Marianne Kazar, Thor Bested og 

Jakob Brask. 

Desuden deltog: Torben Nielsen, Kristine Leth Juhl, Christian Koch 

Ramsing, Charlotte Bundgaard, Rasmus Grønbæk Hansen og Rebekka 

Sylvest (referent) 

Afbud: Peder Elvang 

Referat 
 

1. Godkendelse af dagsordenen og punkter til eventuelt 

Dagsordenen blev godkendt og ingen af bestyrelsesmedlemmerne 

tilkendegav inhabilitet.  

 

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet 30. november 2018 

Referatet af bestyrelsesmødet 30. november 2018 blev godkendt. 

Bestyrelsesformanden understregede, at bestyrelsen på mødet i 

november godkendte handlingsplanen for arbejdet med den strategiske 

rammekontrakt i 2019 og påpegede, at rektors resultatlønskontrakt for 

2019 svarer til handlingsplanens mål for 2019 i den strategiske 

rammekontrakt. Den vedlagte huskeliste blev gennemgået med forslag 

om, at oversigten over igangværende og forventede projekter med 

ekstern finansiering præsenteres for bestyrelsen på maj-mødet, hvor også 

skolens internationale strategi forventes at blive sat på dagsordenen.  

 

3. Temadrøftelse: Status for NEW AARCH 

Prorektor orienterede om status for NEW AARCH, herunder om de 

forskellige faser, som projektet har været igennem og den særlige 

samarbejdsmodel New Partnering. Planerne for det kommende mediatek 

og didaktik, som primært finansieres af fondsbevillinger, blev gennemgået 

sammen med planerne for indretningen af ankomsthal, tegnesale og de 

ansattes kontorpladser jf. vedlagte præsentation.  
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Bestyrelsen tog orienteringen om status for NEW AARCH til efterretning 

og udtrykte stor tilfredshed med projektet og til skolens indsats i 

samarbejdet med bygningsstyrelsen. Bestyrelsen foreslog, at skolen 

systematisk udnytter byggepladsen i undervisningen. Der var ligeledes 

forslag om, at der udarbejdes et modsvar på tidligere rådgiver Anders 

Lendagers synspunkter om projektets bæredygtighed.  

 

4. Orientering fra bestyrelsesformanden og rektor 

Rektor orienterede fra et møde mellem rektorerne på de videregående 

uddannelsesinstitutioner og ministeren i december om fastholdelse af 

internationale dimittender i Danmark. På mødet blev der udtrykt 

enslydende synspunkter i forhold til, hvad der fremmer en integration af 

studerende i Danmark. Det handler primært om kendskab til dansk, 

inddragelse af udenlandske studerende tidligt på studiet i det faglige og 

sociale miljø og kontakt til erhvervet eksempelvis gennem praktik under 

studiet. Rektor nævnte, at omfanget af internationale studerende ud over 

de nordiske er begrænset på arkitektskolen set i forhold til de øvrige 

uddannelsesinstitutioner.  

 

Bestyrelsen tog rektors orientering til efterretning.  

 

5. Rektors årsberetning 2018 

Rektor gennemgik den vedlagte årsberetning for 2018 med emner som 

status for NEW AARCH, centrale nøgletal om studenteroptagelse og 

produktion samt skolens beskæftigelsesindsats, hvor der i øjeblikket er 

overvejelser om at styrke de eksterne lektorers rolle i forhold til de 

studerende. Det blev også nævnt, at den kommende 

institutionsakkreditering fylder rigtig meget i organisationen med 

aflevering af skolens selvevalueringsrapport april 2019 og forberedelse af 

akkrediteringspanelets besøg. Rektor orienterede herudover om 

rektorernes møde i ministeriet i december 2018, hvor blandt andet selveje 

var på dagsordenen.  

 

Bestyrelsen tog orienteringen om årsberetningen til efterretning med 

ønske om, at bestyrelsen præsenteres for den igangværende 

aftagerundersøgelse på et kommende møde.  Der var ligeledes et ønske 

om, at bestyrelsen får mulighed for at drøfte fordele og udfordringer ved 

selveje gerne i forlængelse af et møde mellem direktøren, rektor og 

bestyrelsesformanden. 

 

6. Budget- og regnskabsopfølgning 

Formanden for Økonomi- og Revisionsudvalget Carsten With Thygesen 

orienterede fra mødet i udvalget 14. januar og udtrykte tilfredshed med 
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skolens økonomistyring. Regnskabet er endnu ikke helt afsluttet. Der 

forventes et underskud på 2,7 mio. kr., hvilket er 0,7 mio. kr. mere end 

budgetteret. Det skyldes primært, at arkitektskolen som følge af store 

fondsdonationer, har haft en gunstig mulighed for at fremrykke en række 

investeringer i forbindelse med byggeriet af ny skole. Bestyrelsen 

godkendte 30. november 2018 et udkast til budget for 2019 med et 

underskud på 2,5 mio. kr. Styrelsen har efterfølgende godkendt budgettet. 

Budgettet afventer dog endelig godkendelse i departementet.  

 

Bestyrelsen tog orienteringen om status for regnskab 2018 og budget 

2019 til efterretning. 

 

7. Årsrapport 2018 

Rektor præsenterede den vedlagte udkast til årsrapport for 2018 inkl. en 

statusredegørelse for arbejdet med den strategiske rammekontrakt med 

ministeriet. I modsætning til tidligere er der primært tale om en 

prosaredegørelse suppleret af en række indikatorer. Arbejdet med 

rammekontrakten er først igangsat sommeren 2018, så det er endnu ikke 

muligt at måle effekten af indsatsen. Afslutningsvis blev der gjort 

opmærksom på, at det vedlagte udkast efterfølgende behandles i 

styrelsen, som forventes at have yderligere tilføjelser. Der er derfor forslag 

om, at bestyrelsesformanden bemyndiges til at færdiggøre årsrapporten 

sammen med rektor.  

 

Bestyrelsen godkendte det vedlagte udkast til arkitektskolens årsrapport 

for 2018 og bemyndigede samtidig formanden til at færdiggøre rapporten 

i den videre dialog med styrelsen.  

 

8. Opfølgning fra bestyrelsesseminaret 2018 

Studenterrepræsentanterne i bestyrelsen præsenterede det vedlagte notat 

fra elitedrøftelsen på bestyrelsesseminaret i september 2018. De 

studerende udtrykte i særdeleshed bekymring for, at en eliteindsats for de 

studerende vil medføre, at den nuværende stærke samarbejdskultur 

erstattes af en konkurrencekultur med en opdeling på skolen af et a-hold 

og et b-hold. 

 

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med de studerendes markering af egne 

synspunkter. Det blev nævnt, at rektor på seminaret præsenterede en 

første skitse til en indsats i vejen hen imod en eliteinstitution, som dog 

ikke skal betragtes som et færdigt forslag.  Det blev uddybet, at 

eliteindsatsen ikke vil betyde, at de dygtigste tages ud af undervisningen i 

et særligt forløb. Det handler i stedet om, at særligt motiverede og 

talentfulde studerende kan vælge at supplere den almindelige 
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undervisning med særlige tilbud. Det vil give et løft for alle studerende. 

Det blev i bestyrelsen påpeget, at elitediskussionen kræver løbende 

drøftelser i skolens bestræbelser for en differentieret understøttelse af de 

studerende, som har forskellige ønsker og behov. Det blev nævnt, at 

mange andre uddannelsesinstitutioner har en lang tradition for at 

inddrage de dygtigste studerende i forskningsprojekter. Det blev aftalt, at 

elitediskussionen sættes på dagsordenen på kommende 

bestyrelsesmøder i takt med at konkrete initiativer igangsættes.  

 

9. Eventuelt 

Nille Juul-Sørensen gjorde opmærksom på, at der er en stigende tendens 

til krav om forskningsbaseret viden i konkurrenceudbud, som skolen skal 

være bevidst om.   
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BESTYRELSENS HUSKELISTE  
Januar 2019 

Huskeliste 
 

Emne Bemærkninger Ansvarlig 

Aftagerundersøgelse Præsentation af 

resultaterne af 

aftagerundersøgelsen 

2019 

Rektor 

Bestyrelsesmødet 

27. maj 2019 

International strategi En international strategi 

skal imødekomme det 

store ønske om fra 

udenlandske 

institutioner om at 

samarbejde med AAA 

Rektor 

Bestyrelsesmødet 

27. maj 2019 

Storytelling-projektet 

Film nr. 2 

Præsentation af film nr. 

2 i sammenhæng med 

den første film om 

arkitektskolen 

Rektor 

Bestyrelsesmødet 

27. maj 2019 

Oversigt over 

igangværende og 

forventede projekter 

med ekstern 

finansiering 

I tilknytning til den 

fremtidige økonomi 

Rektor 

Bestyrelsesmødet 

27.  maj 2019 

Rektors 

resultatkontrakt 2018 

Opfyldelse af 

kontrakten i 2018 

 

Bestyrelsesformand 

Bestyrelsesmødet 

27. maj 2019 

Selveje Drøftelse af fordele og 

ulemper ved selveje 

Rektor   
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Emne Bemærkninger Ansvarlig 

Indledningsvist møde 

med styrelsesdirektør 

Nikolaj Veje, rektor og 

bestyrelsesformand 

Ansættelse af 

videnskabelige 

medarbejdere 

Drøftelse af det store 

omfang af 

internationale 

ansøgere/ ikke-

europæiske til VIP-

stillinger 

Rektor 

Bestyrelsesmødet 

27. maj 2019 

Temadrøftelse 

”Livet som 

studerende” 

Evt. præsentation af et 

afgangsprojekt 

Rektor 

 

 

Dimittendanalyse  Dimittendanalysen 

opdateres og 

præsenteres for 

bestyrelsen én gang 

årligt. 

Rektor 

 

Præsenteres på 

bestyrelses-

seminaret 

september 2019 
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