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Referat – Styregruppe Absalon og SDU 
23. januar 2019 
 
 
Deltagere: Absalon:  Søren Lind Christiansen 
   Birgitte Lunden Poulsen 
 
 SDU:  Thomas Buchvald Vind 
   Nikolaj Malchow-Møller 
   Leif Jensen 
   Kirsten Lambert 
 
 
 
Ad 1. Godkendelse af dagsorden 
 
Der blev tilføjet et nyt pkt. 2 til dagsordenen:  Konstituering af styregruppen Absalon og SDU 
 
 
Ad 2. Konstituering af styregruppen Absalon og SDU 
 
Styregruppen Absalon og SDU konstituerede sig, og Thomas Buchvald Vind blev valgt som formand for 
styregruppen. Styregruppen mødes hver 3. måned. Kirsten Lambert sørger for mødeindkaldelserne. 
 
 
Ad 3. Generel status på Absalons byggeri 
 
Absalon begynder nyt byggeri i marts 2019, og byggeriet forventes færdigt i januar 2021. Absalon har haft 
en længere proces med brugerinddragelse, som har givet positive ændringer i den indvendige del af 
byggeriet. Projektet er nu indsendt til godkendelse hos Slagelse Kommune.  
 
Absalon vil i samarbejde med Slagelse Kommune invitere til borgermøde ultimo februar/primo marts.  
 
Spildevandsledningen, som krydser Absalons byggegrund, flyttes mod syd og vil blive placeret i skellet 
mellem Absalons og kommunens grunde.  
 
Absalon og SDU (samt NIAM) mangler konkret status fra Slagelse Kommune vedrørende: 
 

• Etablering af bro mellem campustorv, togperroner og parkering mod nord 
• Opførelse af multi-/campushal 
• Etablering af bevægelsesåre forbi Absalon, campustorv og SDU 
• Ændring af Sdr. Stationsvej til sivegade 
• Etablering af parkeringspladser * 

 
*Det forventes, at parkeringsforholdene i området bliver påvirket af Absalons byggeri i selve byggeperioden 
og fremadrettet. Birgitte Lunden Poulsen undersøger sagen nærmere. 
 
Ovennævnte punkter – samt en generel drøftelse af Projekt Campus Slagelse– ønsker Absalon og SDU at 
drøfte med borgmester John Dyrby Paulsen på et møde i februar. Kirsten Lambert står for 
mødeindkaldelsen. 
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Inden mødet vil Absalon og SDU i fællesskab sende brev til borgmesteren, hvor behovet for de konkrete 
oplysninger indgår. Absalon og SDU har tidligere sendt lignende brev til borgmesteren (brev af 8. december 
2017). Kirsten Lambert udarbejder udkast til brev. 
 
Der vil ikke længere være behov for kantinefaciliteter på SDU Slagelse, når kantinen i det nye Absalon tager 
over. Leif Jensen og Birgitte Lunden Poulsen drøfter mulighederne for, at Absalon eventuelt overtager 
inventaret. 
 
Desuden blev følgende oplyst: 

• Slagelse station står over for en større ombygning i 2020, og DSB/Banedanmark indkalder til 
borgermøde senere i 2019.  

• Banedanmark gennemfører et større sporarbejde mellem Ringsted og Korsør fra medio april 2019.  
• Spor 1 bliver nedlagt. 

 
 
Ad 4. Campustorv, trappetårn og forbindelsesbro 
 
Tegningsmaterialet vedrørende campustorv, trappetårn og forbindelsesbro blev drøftet. I drøftelserne blev 
det påpeget, at forbindelsesbroen bør have en bredde, så den kan indeholde forskellige funktioner, fx 
gruppearbejdspladser.  
 
Søren Lind Christiansen gav accept på Absalons deltagelse i etableringen, og Thomas Buchvald Vind 
tilkendegav, at løsningen var attraktiv for SDU. Thomas Buchvald Vind kan først give den endelige accept, 
når de økonomiske beregninger for trappetårnet foreligger. Forbindelsesbroen finansieres af Absalon, 
mens udgifterne til trappetårnet påhviler SDU.  
 
Birgitte Lunden Poulsen undersøger aktuelle byggereglementer for Absalon og SDU, og herefter besluttes 
det, om det er Absalon eller SDU, som skal stå for opførelsen af forbindelsesbroen. 
 
SDU, Absalon og Slagelse Kommune afholder møde om Campustorvet den 21. februar. Opførelse af 
Campustorvet er et fælles projekt for de tre parter. Slagelse Kommune har også pligt til at bidrage 
økonomisk til Campustorvet, som skal være en del af kommunens Bevægelsesåre. Birgitte Lunden Poulsen 
sørger for, at arbejdsgruppen snarest muligt beregner økonomien for opførelse af Campustorv.  
 
 
Ad 5. Den videre proces for samarbejde mellem Absalon og SDU 
 
Der var enighed om at afholde Kick Off for alle arbejdsgrupper tirsdag den 12. marts.  
 
Arbejdsgrupperne for Fælles bibliotek, Fælles digitale løsninger og Fælles studiemiljø påbegynder arbejdet 
umiddelbart efter Kick Off, mens de resterende arbejdsgrupper først sættes i gang senere. 
 
Inden Kick Off mødes Søren Lind Christiansen og Thomas Buchvald Vind med bibliotekernes ledelse Søren 
Hansen og Michael Jungfalk samt Bertil F. Dorch og Anders Nyegaard Mikkelsen. Kirsten Lambert sørger for 
mødeindkaldelse. 
 
Der skal udarbejdes en procesbeskrivelse for arbejdsgrupperne med forslag til blandt andet møderække, 
konkrete forslag til aktuelle samarbejdspunkter og forventning til endeligt output. Der skal også udpeges en 
tovholder for hver arbejdsgruppe, som vil få tildelt konkrete opgaver. Kirsten Lambert udarbejder udkast til 
procesbeskrivelse. 
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Intern kommunikation om formål, proces og arbejdsgruppernes arbejde er vigtig og bør være fælles for 
Absalon og SDU. Kirsten Lambert udarbejder udkast til procesplan for den interne kommunikation. 
 
 
6. Eventuelt 
 
Ingen bemærkninger. 
 
 
 
 
24. januar 2019 
 
 
Thomas Buchvald Vind   Kirsten Lambert 
Universitetsdirektør, SDU   Referent og Campuskoordinator, SDU 
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