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REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 30. NOVEMBER 2018 
Deltagere: Ingelise Bogason, Nille Juul-Sørensen, Andreas Lykke-Olesen, 

Carsten With Thygesen, Peder Elgaard, Karen Olesen, Marianne Kazar, 

Thor Bested og Jakob Brask. 

 

Desuden deltog: Torben Nielsen, Christian Koch Ramsing, Rasmus 

Grønbæk Hansen, Charlotte Bundgaard og Rebekka Sylvest (referent) 

Referat 
 

1. Godkendelse af dagsordenen og punkter til eventuelt 

Mødets dagsorden blev godkendt. Der var ingen punkter til eventuelt og 

ingen af bestyrelsens medlemmer gjorde opmærksom på inhabilitet. 

 

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet 25. september 2018 

Referatet af bestyrelsesmødet 25. september 2018 blev godkendt. De 

studerende uddelte et notat med supplerede bemærkninger til noterne fra 

bestyrelsesseminaret. Det blev aftalt, at de studerendes bemærkninger 

vedlægges til drøftelse på bestyrelsesmødet i januar 2019. Der var ingen 

yderligere bemærkninger til den vedlagte huskeliste over emner til de 

kommende bestyrelsesmøder.  

 

3. Temadrøftelse 

Nille Juul-Sørensen præsenterede sit bud på den internationale udvikling 

af branchen jf. vedlagte præsentation. NJS gjorde blandt andet 

opmærksom på, at der i kraft af fremtidige begrænsede ressourcer, 

klimaudfordringer og det stigende befolkningstal sker en hastig udvikling i 

retning af cirkulær økonomi. Der blev påpeget, at der fremover er et 

tydeligt behov for arkitekter til trods for, at udviklingen særligt inden for 

automatiseringen foregår hurtigt. Der vil til stadighed være behov for 

kunstneriske kompetencer, som ikke kan genereres digitalt.  

 

Bestyrelsen kvitterede for et meget inspirerende oplæg. Det blev blandt 

andet nævnt, at det er vanskeligt at få hånd om udviklingen. Det kræver et 
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stort mentalt skifte. Det blev ligeledes påpeget, at der i endnu højere grad 

er behov for tværfaglige kompetencer og samarbejder i en verden, som 

bliver mere og mere kompleks. Det blev nævnt, at oplægget med fordel 

kan danne grundlag for drøftelser på bestyrelsens seminar september 

2019. 

 

4. Orientering fra bestyrelsesformanden og rektor 

Der var ingen orienteringspunkter fra bestyrelsesformanden eller rektor. 

 

5. Rektors ledelsesberetning 

Rektor gennemgik den vedlagte ledelsesberetning blandt andet om status 

for NEW AARCH. Projektforslaget skal afleveres inden jul. Det er 

bygningsstyrelsen, som skal godkende materialet, mens arkitektskolen er 

med som observatør og sparringspartner. Det blev nævnt, at 

arkitektskolen har modtaget 26 mio. kr. fra A.P. Møller fonden til 

biblioteksfunktionen/mediatektet og didakteket. Der var et ønske i 

bestyrelsen om at blive præsenteret nærmere for disse funktioner på et 

kommende møde. Rektor orienterede herudover om styringsdialogmødet 

med styrelsen den 22. november, hvor der blev udtrykt tilfredshed med 

arkitektskolens arbejde med den strategiske rammekontrakt. Rektor 

nævnte, at styrelsens direktør Nikolaj Veje på det kommende halvårlige 

møde med rektorerne for de kunstneriske institutioner vil orientere om 

mulighederne for selveje. Bestyrelsen opfordrede til at blive orienteret om 

styrelsens udmelding i forhold til selveje på det kommende 

bestyrelsesmøde. Det blev ligeledes tilføjet til ledelsesberetningen, at der 

netop er gennemført en arbejdspladsvurdering (APV) på arkitektskolen, 

som præsenteres for bestyrelsen til januar. 

 

Bestyrelsen tog rektors ledelsesberetning til efterretning.  

 

4. Præsentation af skolens storytelling-projekt 

Rektor indledte præsentationen ved at fortælle, at storytelling-projektet 

oprindeligt er initieret af bestyrelsen for ca. et års tid siden. Projektet 

består af flere forskellige elementer. Der er blandt andet udarbejdet en 

kernefortælling om arkitektskolen og arkitektens rolle i verden. Der er også 

udviklet en række konkrete redskaber og skabeloner, som skolens ansatte 

kan bruge som hjælp til at styrke kommunikationen udadtil. Arkitektskolen 

har herudover fået udviklet en film, som blev præsenteret for bestyrelsen 

på mødet. Filmen er den første af to film, som danner en overordnet 

ramme for kommunikationen af, hvad arkitektskolen står for. 

Kommunikationsmedarbejder Signe Janderup præsenterede herefter 

arkitektskolens nye hjemmeside, som har styrket fokus på 

brugervenlighed og blandt andet kommunikation gennem videoer. 
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Bestyrelsen udtrykte begejstring for såvel den viste film som den nye 

hjemmeside. Det blev aftalt, at bestyrelsen på et kommende møde 

præsenteres for den næste film, som i højere grad har fokus på de 

studerende, skolens forskning og eksterne samarbejder.  

 

7. Erhvervskandidatuddannelse i arkitektur 

Uddannelseschef Rasmus Grønbæk Hansen præsenterede arkitektskolens 

oplæg til en erhvervskandidatuddannelse, som udbydes i en 

forsøgsordning fra 2019 jf. vedlagte præsentation. Der er lagt op til en 

model, hvor byplanlægning er i fokus givet de gode 

beskæftigelsesmuligheder i kommunerne og i de store 

rådgivningsvirksomheder.  Uddannelsen koncentreres omkring forløb på 

10 uger ad gangen. Det blev nævnt, at skolens studerende har udtrykt 

bekymring i forhold til byplanlæggervinklen til trods for, at 

erhvervskandidatuddannelsen bliver på samme niveau som den ordinære 

kandidatuddannelse og derfor kan bruges bredt efterfølgende. 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og udtrykte tilfredshed med, 

at udbuddet sker inden for byplanlægning.  

 

8. Budget- og regnskabsopfølgning 

Administrationschefen gennemgik regnskabet for 2018, som viser et ÅTD 

overskud på 2 mio. kr., hvilket er et fald på 4,7 mio. kr. i forhold til 

september måned. Det skyldes primært en ekstra kontantfinansiering af 

NEW AARCH på 3,4 mio. kr. Det er forventet, at der i løbet af de sidste 

måneder i 2018 vil være en yderligere positiv budgetafvigelse på ca. 1 

mio. kr. Administrationschefen nævnte, at investeringskataloget efter 

anbefaling fra økonomi- og revisionsudvalget er justeret, så der i de sidste 

måneder af 2018 foretages investeringer for ca. 5 mio. kr., så det samlede 

regnskabsresultatet forventes at lande på det budgetterede underskud på 

2,2 mio. kr.  

 

Administrationschefen præsenterede det vedlagte forslag til budget for 

2019, hvor der budgetteres med et underskud på 2,5 mio. kr. i forventning 

om at fremrykke kontantfinansieringen af NEW AARCH yderligere. Der 

pågår pt. en dialog med styrelsen herom. Styrelsen har tidligere godkendt 

et budgetoverslag med et 0 resultat. Det blev påpeget, at arkitektskolen 

budgetterer med nyansættelser/ forlængelser svarende til i alt 9,4 årsværk. 

I 2019 vil der reelt set være tale om status quo i forhold til antallet af 

fastlønnede årsværk. 
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Formanden for økonomi- og revisionsudvalget kvitterede for et godt og 

meget transparent materiale. Bestyrelsen tog orienteringen om regnskab 

2018 til efterretning og godkendte det vedlagte udkast til budget 2019, 

som enten kan resultere i et underskud på 2,5 mio. kr. el. 0 afhængig af 

dialogen med styrelsen. Der var et ønske i bestyrelsen om at få et overblik 

over igangværende og kommende projekter med ekstern finansiering 

eksempelvis på det kommende møde januar 2019.  

 

9. Strategisk rammekontrakt 2018-2021 

Rektor præsenterede det vedlagte forslag til aktiviteter i 2019, som 

primært baserer sig på input fra de strategiske arbejdsgrupper. Forslagene 

blev uddybet af de respektive medlemmer af den faglige ledelse, der er 

tilknyttet de enkelte arbejdsgrupper. Rektor supplerede med at orientere 

om, hvordan de tre centrale elementer fra bestyrelsesseminaret er 

integreret i handlingsplanerne. Det drejer sig primært om en særlig 

indsats med styrkelse af skolens internationale netværk, som skolens 

professorer vil arbejde med. Der er herudover forslag om, at der i de 

kommende krav til praktikaftaler vil indgå, at de studerende skal opnå 

erfaring med tværfagligt samarbejde. Benchmarking integreres i første 

omgang under strategisk mål 4 om digitalt understøttet læring. 

 

Bestyrelsen godkendte herefter de præsenterede forslag til handlinger i 

2019. 

 

10. Bestyrelsesevaluering 

Bestyrelsesformanden indledte med at nævne, at det ikke er hensigten, at 

bestyrelsen endnu en gang skal drøfte bestyrelsesevalueringen. Det 

handler primært om at følge op på evalueringen med forslag til konkrete 

initiativer.  

 

Der var stor opbakning i bestyrelsen til at fortsætte med temadrøftelserne, 

som blev indført i forbindelse med evalueringen i 2017. Der var herudover 

støtte til, at økonomi- og revisionsudvalget skal fortsætte i 2019, og at 

uddannelseschefen og forskningschefen deltager i bestyrelsesmøderne. 

Det bidrager til at kvalificere diskussionerne. Det blev som noget nyt aftalt, 

at der i 2019 ved minimum et møde afsættes ca. ½ time til, at bestyrelsen 

kan mødes uden ledelsen eksempelvis, når rektors resultatkontrakt skal 

drøftes.  

 

11. Bestyrelsens arbejdsplan 2019 

I 2019 er der aftalt fire møder i bestyrelsen, som tilrettelægges i henhold 

til bestyrelsens forretningsorden. Der er samtidig forslag om, at 
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bestyrelsens mødemateriale ikke bliver offentligt tilgængeligt samtidig 

med, at bestyrelsen får materialet.  

 

Bestyrelsen godkendte den vedlagte arbejdsplan for 2019 og tilkendegav 

sig enige i, at bestyrelsesmaterialet ikke bliver offentligt tilgængeligt inden 

bestyrelsesmødet. Det blev i stedet aftalt, at bestyrelsesmaterialet i det 

omfang, det er muligt, bliver tilgængeligt på moodle, så skolens 

medarbejdere kan orientere sig i materialet inden mødet. 

 

12. Eventuelt 

Det blev aftalt, at bestyrelsen på et kommende møde skal have en 

studentervinkel eksempelvis ved præsentation af et afgangsprojekt.  
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