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Referat – Møde Styregruppe Absalon og SDU 
29. maj 2019 
 
 
Deltagere: Absalon:  Søren Lind Christiansen 
   Birgitte Lunden Poulsen 
 
 SDU:  Thomas Buchvald Vind 
   Nina Dietz Legind (afbud) 
   Leif Jensen 
   Kirsten Lambert 
 
 
 
 
 
Ad 1. Godkendelse af dagsorden 
 
Ingen kommentarer. 
 
 
Ad 2. Godkendelse af referat af seneste møde 23. januar 2019 
 
Ingen kommentarer. 
 
 
Ad 3. Status på §17 stk. 4-udvalgsmøde 20. maj 2019 
 
Søren Lind Christiansen orienterede om udvalgsmødet, hvor udvalget havde udarbejdet 
anbefaling/prioritering af de enkelte elementer i Campus-projektet til Økonomiudvalget i Slagelse 
Kommune. Parkering, bro over baneterrænet og bevægelsesåren forbi Absalon, SDU og stationen er højt 
prioriteret af udvalget, mens der var enighed om, at Campushallen er mindre vigtig i det fremtidige Campus 
Slagelse. 
 
Det er yderst vigtigt, at parkeringsproblemerne bliver løst, og Absalon har tilbudt at bidrage til denne 
løsning i videst muligt omfang. 
 
Arbejdsgruppen, som har fokus på sammenbygning af vores to bygninger, trappetårn, campustorv og 
bevægelsesåre, har ligget stille i en periode. Birgitte Lunden Poulsen sørger for at fremskynde processen i 
arbejdsgruppen.  
 
 
Ad 4. Status på Absalons byggeri 
 
Byggeriet er i fuld gang og går som planlagt, dog med ca. 6 ugers forsinkelse. Efter planen skal der ikke 
foregå pæleramning på byggepladsen i perioden frem til sommerferien.  
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Ad 5. Status på campustorv, trappetårn og forbindelsesbro 
 
Absalons landskabsarkitekt Marianne Levinsen kommer med forslag til campustorv snarest muligt.  
SDU er i dialog med Niam om finansiering af trappetårn, som skal ske ved en forlængelse af lejeaftalen. 
Niam har i øvrigt solgt bygningen, og den nye ejer overtager forpligtelse/aftale på samme vilkår. 
Cubo Arkitekter undersøger i øjeblikket mulighederne omkring forbindelsesbroen og forventes at 
fremkomme med skitseforslag i uge 23. 
 
Ad 6. Status på arbejdsgrupper 
 
Kick Off-arrangementet den 12. marts var en succes, og alle arbejdsgrupper gik til den fælles opgave med 
energi og engagement.  
 
Arbejdsgrupperne om fælles bibliotek, digitale løsninger og studiemiljø er nu i gang, mens de resterende 
grupper først skal mødes igen efter fællesmødet i slutningen af november (se Ad 7). 
 
Styregruppen drøftede forslaget om at etablere endnu en arbejdsgruppe, som skal undersøge muligheden 
for et samarbejde om fælles uddannelser og forskning. Forslaget vil blive drøftet af de to institutioners 
direktioner på et fælles møde i januar 2020 (se Ad 7). 
 
 
Ad 7. Drøftelse af den videre proces for samarbejdet mellem Absalon og SDU 
 
Der er ønske om, at de to institutioners direktioner mødes i løbet af januar 2020. Thomas Buchvald Vind / 
Kirsten Lambert undersøger, om et af SDU’s direktionsmøder i januar kan foregå på SDU Slagelse. På det 
fælles direktionsmøde kan fx drøftes, om samarbejdet også skal omfatte fælles uddannelser og forskning.  
 
Der afholdes et fælles møde for alle medarbejdere på Absalon Slagelse og SDU Slagelse i november, når 
hvidbogen foreligger. På mødet vil styregruppen give en status på input, samarbejdet og den videre proces. 
Kirsten Lambert koordinerer mødet med Jesper Lambert fra Absalon. 
 
Byggepladsbesøget for alle må udskydes til januar 2020 eller senere. Kirsten Lambert og Jesper Lambert 
koordinerer.  
 
 
Ad 8. Eventuelt 
 
Ingen kommentarer. 
 
 
 
6. juni 2019 
 
 
Thomas Buchvald Vind   Kirsten Lambert 
Universitetsdirektør, SDU   Referent og Campuskoordinator, SDU 
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