
 

Referat 
– Møde i Bæredygtighedsråd på SDU Slagelse 
Onsdag den 29. september 2021 kl. 11-12 
Virtuelt møde 

 
Deltagere:  

 

• Nichlas Nino Matias Rasmussen – Studerende (afbud) 

• Lisa Bergmann Krogh - Studerende 

• Michelle Hasselbalch Pedersen – SDU RIO 

• Jette Risom – TAP 

• Anders Nyegaard Mikkelsen – TAP  

• Martin Senderovitz – VIP 

• Heidi Hansen – VIP (afbud) 

• Birgitte Sloth – Forskningscenter (afbud) 

• Astrid Jensen – Campusledelse  

• Kirsten Lambert – Campusledelse – Mødeleder og referent 
 

 
 
Ad 1. Godkendelse af dagsorden 
 
Ingen bemærkninger. 

 
 
Ad 2. Godkendelse af referat  
 
Ingen bemærkninger. 

 
 
Ad 3. Klimaworkshop på SDU Slagelse 8. oktober 
 
SDU afholder klimaworkshop den 8. oktober på SDU Slagelse, hvor studerende og ansatte kan 
komme med forslag til et grønnere universitet.  
Efter mødet: Pga. få deltagere blev klimaworkshop afholdt online. Gode forslag om et grønnere SDU 
kan indsendes til vores_verdensmaal@sdu.dk  
 
 
Ad 4. SDU Slagelse Dag 8. november kl. 14.30-15.30 i Studiekupéen 
 
Simon Elsborg Nygaard holder oplæg om bæredygtig business ved SDU Slagelse Dag 2021 kl. 14.30-
15.30 i Studiekupéen. Arrangementet er gratis og kræver ikke tilmelding. SDU byder på lidt sødt 
undervejs. 
 
 
Ad 5. Drøftelse af indsatser og aktiviteter  
 
Vi blev enige om følgende: 
 

• Vi bestiller ikke længere vand på flaske fra kantinen men bruger i stedet vandkander. 
Conrad placerer et antal kander i køkkenerne. Tag vand fra de kolde automater eller 
vandhanen. 

mailto:vores_verdensmaal@sdu.dk


 

 
 
 

• Kirsten kontakter Varmestuen på Sdr. Stationsvej. Hvis vi har større arrangementer, hvor 
der skal være en vis mængde mad til overs, vil de måske hente/have leveret. 

 
Følgende blev oplyst: 
 

• Biblioteket har oprettet en side, hvor interesserede kan hente tips til materiale om 
verdensmålene https://libguides.sdu.dk/verdensmaal 
 

• Der planlægges i øjeblikket Case Camp 2022, som skal handle om bæredygtighed. Det kan 
være relevant at henvise til det online SDG-fag, som alle nye studerende gennemførte ved 
studiestart. 
 

• Det nye valgfag ´Sustainable Business Development and Strategy’ er i fuld gang, og Roskilde 
Festival, Letz Sushi, Signatur Hotel og Konference, Verdensmål i Værdikæden og Märk 
holder oplæg. De studerende skal skrive en forskningsrapport ved eksamenen. 
 

• Uddannelsernes Fælles Case 2021 har fokus på bæredygtig udvikling og det lokale CesTec, 
som arbejder med automation og robotløsninger. Studerende fra SDU og Zealand deltager. 
 

• I faget Entreprenørskab på HA 1. semester arbejder de studerende også med bæredygtige 
forretningsidéer. 

 
 
Ad 6. Møder i Campusråd og Referencegruppe 12. oktober 
 
SDUs prorektor Sebastian Mernild holder oplæg om SDUs grønne profil på møder i Campusrådet og 
Referencegruppen 12. oktober. Han vil fortælle, hvordan vi arbejder med bæredygtighed i 
undervisningen, i forskningen og i driften. 
 
Referencegruppen har fokus på eventuelle samarbejdsmuligheder om bæredygtighed – i byen 
generelt og/eller mellem enkelte parter. 
 
 
Ad 7. Næste møde i efteråret 
 
Kirsten indkalder til ny møde i efteråret (fysisk). Kirsten undersøger forinden, hvordan dato/tid 
passer ind i Nino og Lisas undervisning. 
 
 
Ad 8. Eventuelt 
 
Ingen bemærkninger. 
 
 
 
Kirsten 20.10.2021 
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