Referat
Styregruppe Absalon og SDU
Onsdag den 22. april 2020 kl. 09.00-11.00
Virtuelt møde

Deltagere:
Absalon:

Søren Lind Christiansen
Birgitte Lunden Poulsen

SDU:

Thomas Buchvald Vind
Jens Ringsmose
Leif Jensen (afbud)
Astrid Jensen
Kirsten Lambert

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Ingen kommentarer.

Ad 2. Godkendelse af referat af seneste møde 29. januar 2020
Ingen kommentarer.

Ad 3. Status på Absalons byggeri samt parkering, campustorv, trappetårn og forbindelsesbro
•

Banedanmark har udskudt etableringen af bro over baneterrænet, og den forventes først
klar i december 2021.

•

Når broen bygges, har Banedanmark brug for den kommende parkeringsplads bagest ved
Absalon til materialer. Der foreligger snart en aftale med Banedanmark om
erstatningsparkering på Ndr. Stationsvej. Når den endelige aftale foreligger, sender Absalon
en kopi af aftalen til SDU.

•

Trappetårn og forbindelsesbro mellem de to bygninger kan etableres uden hensyntagen til
broen over baneterrænet nu, hvor den er udsat.

•

Absalons byggeri skrider planmæssigt frem, og indflytningen vil ske i påsken 2021.

•

SDU har snart aftale på plads med udlejer vedrørende finansiering af trappetårnet.

•

Absalon og SDU drøfter fortsat parkering med Slagelse Kommune. I den forbindelse skal der
ændres i lokalplan, hvilket vil blive drøftet på byrådsmøde i maj (udsat fra marts).

•

Tidligere overordnet kontaktperson i Slagelse Kommune vedrørende campusprojekt og
parkering var Lone Wenzel. Vi forventer oplysning om ny overordnet kontaktperson snarest
muligt.

•

Styregruppen bekræftede, at Absalon og SDU har indgået en gensidig aftale om at finde en
fælles løsning vedrørende parkering ved det nye fælles Campus Slagelse.

Ad 4. Drøftelse af det videre samarbejde
Alle notater er nu samlet i en hvidbog, som kan ses på informationssiden
https://www.sdu.dk/da/om_sdu/byerne/slagelse/Nyt+-+det+nye+faelles+campus+slagelse
Hvidbogen giver et samlet billede af det forudgående arbejde.
Alle handlinger og beslutninger samles i et nyt proces- og aftalepapir.
Skitseforslag:
Tak til Martin Hansen fra SDU, som har udarbejdet fint materiale, der inkluderer skitseforslag,
materialeliste og beregninger. Skitsen gav forslag til etablering af det nye fælles bibliotek med
placering i Videnstationen.
Der var følgende bemærkninger:
Lokaler:
•
•
•
•
•

SDU Slagelse har behov for et fleksibelt lokale til de mange erhvervsaktiviteter.
Tidligere er Videnstationen blevet brugt til formålet, men hvis det ikke længere er muligt, er
der behov for et andet lokale fx kantinen (som nedlægges i foråret 2021).
SDU bør have eget lokale til erhvervsaktiviteter (> 150 personer), mens der sandsynligvis
kan lånes/lejes lokale hos Absalon til de større arrangementer (< 150 personer).
Arbejdsgruppen Fredagsbar har foreslået at anvende kantineområdet til den fælles
fredagsbar. Den kan måske i stedet etableres i Studiekupéen.
I Studiekupéen er pt 4 arbejdspladser til startups fra SDU RIO. Der er imidlertid planer om,
at de flytter ind på et større fælleskontor på 2. salen i bygning D.

Økonomi:
•
•

Bestyrelsen har godkendt en økonomisk ramme til ny- og ombyggeriet på SDU Slagelse,
som ikke kan forventes udvidet.
Absalon afholder de udgifter, som er forbundet med deres biblioteksansatte (kontorer,
inventar osv.).

Ny hovedindgang på SDU Slagelse:
•
•

SDU Slagelse har stort ønske om at få ny hovedindgang, da den nuværende er meget lille,
mørk og betragtes som uvenlig.
I forbindelse med at SDU får et tæt fællesskab med Absalon, ønskes hovedindgangen
placeret mere centralt - tættere på forbindelsesbroen til Absalon og trappetårnet, som
leder ind på alle SDU’s etager.

Styregruppen besluttede, at Kirsten Lambert beder Martin Hansen om at komme med forslag til ny
hovedindgang i bygning A. Nøgleordene for den nye hovedindgang er blandt andet central
placering, åben og venlig, mulighed for nem adgang og god wayfinding.
Når skitseforslag foreligger, holder Birgitte Lunden Poulsen og Leif Jensen møde med Biblioteket.
De nye skitser forventes klar i uge 18.
Digitale løsninger
Søren Lind Christiansen sætter Absalons nye Digitaliseringschef Torsten Stenulm Nielsen i kontakt
med SDU’s supportchef Claus Trap Christensen.
Drift og service
Mødet mellem ansatte i Facility Service Absalon og Teknisk Service SDU i begyndelsen af marts blev
aflyst. Der indkaldes til nyt møde snarest muligt.
Bilaterale møder
Mødet mellem Absalon Sund og SDU Sund blev desværre aflyst pga. Corona-krisen.
Kirsten Lambert gensender referat, hvori de ansvarlige for bilaterale møder er nævnt.
Fællesmødet 26. august
Alle ansatte på Absalon og SDU er inviteret til fællesmødet den 26. august – og rigtig mange har
allerede tilmeldt sig.

Ad 5. Eventuelt
Der var ros og stor anerkendelse til arbejdsgrupperne og øvrige for den store indsats.
Styregruppen udtrykte stor tilfredshed med Absalons byggeri, der skrider planmæssigt frem, samt
det faktum, at der allerede er fastsat datoer til indflytning.

29. april 2020

Thomas Buchvald Vind
Formand

Kirsten Lambert
Referent

