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Referat – Møde Styregruppe Absalon og SDU 
29. januar 2020 
 
 
Deltagere: Absalon:  Søren Lind Christiansen 
   Birgitte Lunden Poulsen 
 
 SDU:  Thomas Buchvald Vind 
   Jens Ringsmose  
   Astrid Jensen 
   Leif Jensen 
   Kirsten Lambert 
 
 
Jens Ringsmose og Astrid Jensen blev budt velkommen i Styregruppen. 
 
Ad 1. Godkendelse af dagsorden 
 
Ingen kommentarer. 
 
 
Ad 2. Godkendelse af referat af seneste møde 20. november 2019 
 
Ingen kommentarer. 
 
 
Ad 3. Møde mellem direktionerne på Absalon og SDU 
 
Mødet mellem de to direktioner var meget positivt. Direktionerne fik et samlet billede af de igangværende 
initiativer og takkede for et fint engagement hos arbejdsgrupperne. 
 
Direktionerne havde en længere drøftelse vedrørende fagligt samarbejdet, og det blev aftalt at afholde 
diverse bilaterale møder mellem de aktuelle fagmiljøer.  
 
Et brand for den fælles campus kunne være FNs verdensmål, som også Slagelse Kommune har et særligt 
fokus på. 
 
Styregruppen besluttede at udsende en venlig reminder til de fagpersoner, som skal mødes, samt at der 
indkaldes til nyt møde mellem de to direktioner i efteråret 2020 (ansvarlig: Kirsten Lambert).  
 
 
Ad 4. Status på Absalons byggeri, parkering, campustorv, trappetårn og forbindelsesbro 
 
Absalon afholdt rejsegilde den 22. januar. Tidsplanen for byggeriet følges i øvrigt fint, og Absalon regner 
fortsat med at tage huset i brug i foråret 2021. 
 
Den 31. januar mødes Absalon og SDU med Slagelse Kommune for at drøfte parkering. Man håber på, at 
der kan indgås aftale om langtidsleje af arealet længst mod Kalundborgvej (ca. 200 p-båse), og at der kan 
skabes plads til udkørselsvej på Sdr. Stationsvej. Kommunens forpligtelse vedrørende parkering over for 
SBB (ejer af SDUs bygning) er fortsat uafklaret. 
 
SDU ligger fortsat i forhandlinger med SBB vedrørende finansiering af trappetårn. 
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Ad 5. Drøftelse af de indkomne notater fra Bibliotek, Digitale løsninger, Studiemiljø, Lokaleudnyttelse og 
Fredagsbar 
 
Styregruppen besluttede: 
 
• Leif Jensen sørger for, at SDU udarbejder skitser over, hvordan de berørte områder på SDU vil kunne 

se ud efter en ombygning. De berørte områder er Videnstationen inkl. ny hovedindgang, 
Studiekupéen, 1. sal ved forbindelsesbroen, bibliotek og, kantine. Der skal udarbejdes følgende 
skitseforslag til placering af det fælles bibliotek for SDU og Absalon: 1) i Videnstationen (stuen) og 2) 
i området omkring gangbro (1. sal). Skitserne forventes færdig i april. På Styregruppens møde den 
22. april drøftes skitser og de økonomiske rammer. 
 

• Kirsten Lambert udarbejder opgørelse på det nuværende behov for Videnstationen og Studiekupéen. 
 

• Birgitte Lunden Poulsen og Leif Jensen holder møde med arbejdsgruppen Bibliotek. Det forventes, at 
gruppens videre arbejde kan fortsætte efter Styregruppens møde i april. 

 
• Absalon undersøger aktuelt lokalebehov i den nye bygning ved blandt andet at udarbejde fiktivt 

undervisningsskema – forventes færdigt omkring 1. juni. Herefter mødes arbejdsgruppe 
Lokaleudnyttelse for at udarbejde konkrete principper for fælles lokaleudnyttelse. 

 
• Søren Lind Christiansen kontakter Claus Trap Christensen for at få status på arbejdet med digitale 

løsninger.  
 

• Notatet fra arbejdsgruppe Studiemiljø videregives til SDUs arkitekt, som står for skitsearbejdet. 
 

• De resterende arbejdsgrupper Kantine, Drift og service samt Fredagsbar arbejder videre efter 
sommerferien. 

 
• Kirsten Lambert udarbejder og udsender en samlet tilbagemelding til de syv arbejdsgrupper. 

 
• Kirsten Lambert sørger for at etablere et site med diverse informationer på www.sdu.dk/slagelse Her 

placeres fx styregruppens mødereferater, arbejdsgruppernes notater, tids- og procesplan, skitser osv.  
 

• Der afholdes fælles informationsmøde for ansatte på Absalon og SDU onsdag den 26. august 2020 kl. 
12.00-15.30. Her vil være frokost, rundvisning i Absalons nye bygning samt diverse information. 

 
Styregruppen accepterede, at deadline for notat fra arbejdsgruppen Kantine ændres til 1. april 2020. 
 
 
Ad 6. Eventuelt 
 
Ingen kommentarer. 
 
 
30. januar 2020 
 
 
Thomas Buchvald Vind   Kirsten Lambert 
Universitetsdirektør, SDU   Referent og Campuskoordinator, SDU 

http://www.sdu.dk/slagelse

