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REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 9. MARTS 2020 
I mødet deltog: Carsten With Thygesen (formand), Signe Kongebro 

(næstformand), Søren Nielsen, Helle Borup Friberg, Thor Bested, Agnes 

Jamund, Karen Olesen og Mads Blenker. 

 

Afbud: Andreas Lykke-Olsen 

 

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

Ramsing, Rasmus Grønbæk Hansen, Thomas Bo Jensen og Rebekka 

Sylvest (referent) 

 Referat 
 

Velkomst og præsentationsrunde 

Bestyrelsesformand Carsten With Thygesen bød velkommen til mødet og 

takkede for den store fleksibilitet i bestyrelsen i forhold til at deltage i et 

møde med så kort varsel. Det første møde er tidsmæssigt meget 

komprimeret. Til gengæld bliver der mere tid til drøftelse på de 

kommende møder. Bestyrelsesformanden påpegede, at med den nye 

bestyrelse er der skabt en unik situation særligt med bestyrelsens 

kompetencer inden for bæredygtighed. 

 

Bestyrelsen præsenterede herefter sig selv. 

 

Præsentation af Arkitektskolen Aarhus 

Rektor Torben Nielsen (TNI) præsenterede kort Arkitektskolen Aarhus jf. 

vedlagte præsentation. TNI nævnte blandt andet, at skolens tilgang er 

”Engaging through Arcitecture”, at arkitekturen skal påvirke verden og 

skabe bæredygtige rammer for de mennesker, der lever i den.  

Arkitektskolen har i modsætning til universiteterne et tredelt 

vidensgrundlag, som udgøres af forskning, kunstneriske udviklingsarbejde 

og praksis. Arkitektskolen Aarhus har valgt at sætte fokus på 

transformation, bosætning og bæredygtighed som centrale rammer for 

uddannelsen. Arkitektuddannelsen er baseret på projektundervisning og 

foregår i en eksperimenterende og dialogbaseret kultur. Det blev nævnt, at 
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bestyrelsen på det kommende møde i juni vil få en nærmere præsentation 

af skolens uddannelse og forskning.  

 

Prorektor Kristine Leth Juul (KLJ) præsenterede processen og status for 

byggeriet af ny skole jf. vedlagte præsentation. KLJ nævnte, at byggeriet 

forløber som planlagt med en god dialog med både entreprenørerne og 

Bygningsstyrelsen, som er bygherre. Det er lykkedes for skolen at 

tiltrække blandt andet 26 mio. kr. fra A.P. Møllerfonden til et mediatek 

(bibliotek) og et didaktek (auditorium). 

 

Administrationschef Christian Koch Ramsing (CKR) præsenterede 

økonomien i byggeprojektet jf. vedlagte præsentation. CKR nævnte blandt 

andet, at der er en løbende dialog med styrelsen omkring økonomien og 

kontantfinansieringen. 

 

Godkendelse af arkitektskolens årsrapport 2019 

Bestyrelsen godkendte det vedlagte udkast til arkitektskolens årsrapport 

2019, som skal offentliggøres på skolens hjemmeside den 16. marts 2020. 

 

Godkendelse af budget 2020 

Bestyrelsen godkendte det vedlagte udkast til et revideret budget for 2020, 

hvor de ekstra midler fra Finanslov 2020 er integreret. Det betyder, at der 

budgetteres med et underskud på 1 mio. kr.  

 

Eventuelt – herunder spørgsmål til bestyrelsens styringsdokumenter 

og de næste møder 

Der var ingen bemærkninger under eventuelt 

 

Rundvisning på skolen 

Arkitektskolens bestyrelse blev vist rundt på tegnesale og værksteder. 
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