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REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 2. DECEMBER 2019 
Til stede: Ingelise Bogason, Carsten With Thygesen, Andreas Lykke-Olsen, 

Peder Elgaard, Karen Olesen, Marianne Kazar og Jakob Brask 

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

Ramsing, Thomas Bo Jensen, Rasmus Grønbæk Hansen og Rebekka 

Sylvest (referent) 

Fraværende: Nille Juul-Sørensen 

Referat 
 

1. Godkendelse af mødets dagsorden og punkter til eventuelt 

Mødets dagsorden blev godkendt og ingen af 

bestyrelsesmedlemmerne tilkendegav habilitetsproblemer. 

 

2. Godkendelse af noter fra bestyrelsesseminaret 23. september 

og referat af bestyrelsesmødet 24. september 2019 

Noterne fra bestyrelsesseminaret 23. september og referatet af 

bestyrelsesmødet 24. september 2019 blev godkendt. Det blev 

aftalt, at emnerne på huskelisten om projekter med ekstern 

finansiering og den internationale strategi skal integreres i 

bestyrelsens årshjul, mens selveje indtil videre skal slettes af 

listen.  

 

3. Orientering fra bestyrelsesformanden og rektor 

Bestyrelsesformanden orienterede fra dialog med 

styrelsesdirektøren om sammensætning af en ny bestyrelse. Det 

er forventet, at der kommer en udmelding fra ministeren inden 

længe. Bestyrelsesformanden ønskede herudover Karen Olesen 

tillykke med genvalget som VIP-repræsentant og Thor Bested 

med valget som studenterrepræsentant.  

 

Formanden takkede herudover rektor for samarbejdet i 

bestyrelsen gennem årene om strategiske retning og den nye 

skole, som ikke blot er en fysisk bygning. Der er sket meget på 

arkitektskolen ikke mindst på det økonomiske område. 

Bæredygtighed bliver vigtigt fremover og i det hele taget er det 
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vigtigt at have fokus på kommunikation af de mange successer og 

gode historier, som skolen kan fortælle. Bestyrelsesformanden 

tilkendegav afslutningsvist, at der har været tale en imponerende 

rejse i bestyrelsen i de sidste 8 år og takkede den samlede 

bestyrelse for indsatsen og det gode samarbejde. 

 

4. Rektors ledelsesberetning 

Rektor præsenterede den vedlagte ledelsesberetning blandt andet 

med beskrivelse af skolens indsats i forhold rekruttering af nye 

videnskabelige medarbejdere og om skolens arbejde for nærmere 

at undersøge de studerendes høje stressniveau. Rektor og 

administrationschefen er inviteret til et møde med ministeriets 

nye Trivselskontor den 17. december, hvor arkitektskolens indsats 

i forhold til de studerendes trivsel skal præsenteres. Rektor 

orienterede herudover om byggeriet af ny skole, som forløber 

efter planen og om akkrediteringspanelets 2. besøg i november, 

som gik rigtig godt med et stort engagement fra såvel ansatte 

som studerende. Det endelige svar fra Akkrediteringsrådet 

forventes at komme i begyndelsen af juni 2020. Skolens karriere- 

og beskæftigelsesindsats blev ligeledes vendt med fokus på 

prioritering af indsatsen i forhold til de studerende, som har et 

særligt behov.  Forskningschefen supplerede ledelsesberetningen 

med at orientere om Finansloven for 2020, hvor arkitektskolen 

både modtager 2 mio. kr. til pilotprojekter inden for bæredygtigt 

byggeri og 4 mio. kr. de næste tre år til kunstnerisk 

udviklingsarbejde. Som opfølgning på bestyrelsesseminaret i 

september er det aftalt, at arkitektskolen engagerer sig i UIA’s 

Verdenskongres i 2023. 

 

Bestyrelsen tog ledelsesberetningen for december 2019 til 

efterretning blandt andet med opfordring til, at skolen styrker 

kommunikationen omkring indsatsen i forhold til bæredygtighed. 

 

5. Præsentation af skolens storytelling-projekt 

De to film, der er produceret som led i arkitektskolens storytelling-

projekt, blev vist for bestyrelsen. 

 

Bestyrelsen roste de to film, som er et rigtig godt udtryk for 

arkitektskolens arbejde og vision.  

 

6. Budget- og regnskabsopfølgning 

Administrationschefen præsenterede det vedlagte materiale til 

regnskabsopfølgning og udkast til budget for 2020. Efter 
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opfordring fra bestyrelsen er der nu lagt yderligere midler ind i 

budget 2020 til ansættelse af videnskabelige medarbejdere. 

Samtidig pågår der en god dialog med styrelsen omkring 

fremrykning af kontantfinansieringen af ny skole ved brug af 

skolens egenkapital. Administrationschefen gjorde opmærksom 

på, at der i budget 2020 også er indregnet en række licenser, som 

er stigende. 

 

Bestyrelsen godkendte det fremlagte budget for 2020 og tog 

orienteringen om status for regnskabet for 2019 til efterretning. 

 

7. Strategisk rammekontrakt 2018-2021 

Rektor præsenterede den vedlagte oversigt over status for 

arbejdet med den strategiske rammekontrakt og styrelsens 

positive tilbagemelding på dialogmødet november 2019.  

 

Bestyrelsen tog orienteringen om status for arbejdet til 

efterretning med en bemærkning om, at det fortsat er vigtigt at 

sikre en medarbejderinddragelse i arbejdet og være bevidste om, 

kravene til arbejdes øges igennem perioden.  

 

8. Eventuelt 

Rektor takkede de enkelte medlemmer af bestyrelsen for den 

store indsats i bestyrelsesperioden.  
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