
 

Referat - Møde Styregruppe Absalon og SDU 
Onsdag den 3. juni 2020 kl. 13.00-15.00 
Virtuelt møde 

 
Deltagere:  

 
Absalon:  Søren Lind Christiansen 
  Birgitte Lunden Poulsen 
 
SDU:  Thomas Buchvald Vind 

Jens Ringsmose  
Leif Jensen 
Astrid Jensen 

  Kirsten Lambert 
 
 
Ad 1. Godkendelse af dagsorden 
Ingen bemærkninger. 

 
 

Ad 2. Godkendelse af referat af seneste møde 22. april 2020 
Ingen bemærkninger. 

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

 

• Absalons byggeri skrider planmæssigt frem. 

• CC Contractor, Absalon og SDU har talt sammen vedrørende trappetårn, forbindelsesbro og 
campustorv nu, hvor trappetårnet bliver lidt bredere pga. den nye hovedindgang dér. 

• Absalon rykker for endelig aftale vedrørende det midlertidige p-anlæg på Ndr. Stationsvej.  

• SDU har møde 4. juni med Rubik Properties vedrørende trappetårn. 

• Rubik Properties vurderer, at der kan etableres 60-70 p-pladser på ’kotelet’-grunden syd for 
Absalon. 

• Absalon og SDU er enige om, at alle p-pladser ved Absalon og på ’kotelet’-grunden bliver til 
fælles afbenyttelse. 

 
Ad 4. Indstilling fra Biblioteket  

 

Biblioteket har sendt indstilling om at etablere under-arbejdsgrupper til det videre forløb. 
 
Arbejdsgruppen Bibliotek har holdt møde med Birgitte Lunden Poulsen og Leif Jensen. Der er behov 
for at tage beslutning om endelig placering af det fælles bibliotek, både for at arbejdsgruppen kan 
komme videre i forløbet, og for at de øvrige aktiviteter kan placeres på campus. 
 
Birgitte Lunden Poulsen og Leif Jensen holder nyt møde med Biblioteksgruppen, når de nye 
tegningsskitser foreligger, jf. Ad 5.1. 
 
 

  



 

Ad 5. Drøftelse af det videre samarbejde  
 

1. Oversigt – SDU’s nye hovedindgang og placering af diverse SDU-aktiviteter  
 

Før mødet havde Martin Hansen fra SDU udarbejdet skitser over trappetårn med SDU-
hovedindgang og forslag til placering af diverse SDU-aktiviteter. Styregruppen takker for fint 
arbejde.  
 

SDUs nye hovedindgang 

• SDU har udarbejdet skitser over ny SDU-hovedindgang i trappetårnet. 

• Trappetårnet er blevet lidt bredere, så det nu også kan indeholde en rondel og et lille 
opholdsareal. 

• Indgangen kan bruges af alle men skal kun forsynes med SDU-logo. 
 
Videnstationen 

• Videnstationen bliver et attraktivt studiemiljø med gruppearbejdspladser, loungeområde 
osv. 

• Det fælles bibliotek etableres i Videnstationen, ligesom der opføres kontorer til Bibliotekets 
personale. 

• I Videnstationen etableres desuden et velkomstområde, hvor gæster kan vente, hvor man 
kan mødes uformelt osv. 

• Videnstationen skal fremstå med fælles identitet, så studerende og ansatte på både 
Absalon og SDU føler tilhørsforhold.  

• Absalon sender designlinje til SDU. 

• SDU udarbejder nye skitser for området. Leif Jensen taler med Martin Hansen. 
 
Kantinen 

• Kantineområdet ryddes for køkken og serveringsområde, og lokalet gøres så fleksibelt, som 
de mange erhvervsaktiviteter, de særlige caseforløb, den ugentlige studiecafé osv. kræver. 

 
Studiekupéen 

• Der etableres fælles fredagsbar i Studiekupéen. 
 
Den nuværende fredagsbar 

• Den nuværende fredagsbar omdannes til et undervisningslokale (erstatning for A 1.05, der 
nedlægges pga. trappetårn/forbindelsesbro.   

 
Det nuværende bibliotek 

• I det nuværende bibliotek placeres startup-aktiviteterne. Leif Jensen drøfter mulighederne 
med SDU RIO og SDU IT, som har skranke og kontorer dér. 
 

Arbejdsgrupperne fremover  
 
Arbejdsgruppen Bibliotek mødes med Birgitte Lunden Poulsen og Leif Jensen i nærmeste fremtid, 
mens de øvrige arbejdsgrupper først arbejder videre efter sommerferien. Kirsten Lambert sørger 
for mødeindkaldelser. 
 

Fælles informationsmøde for Absalon og SDU 26. august 2020 
 
Alle ansatte på Absalon og SDU er indkaldt til det fælles informationsmøde, og rigtig mange har 
allerede accepteret mødet i deres kalender. Pga. den nuværende situation ved vi endnu ikke, om 
alle må mødes, om vi skal dele arrangementet i to dele eller noget helt tredje. Styregruppen mødes 
fredag den 14. august kl. 11-12 for at aftale nærmere. 
 



 

Styregruppen blev enige om at udarbejde en video, hvor der fortælles om samarbejdet mellem 
Absalon og SDU, hvor Absalons nye bygning og diverse SDU-ombygninger vises/visualiseres, og hvor 
relevante personer (fx repræsentanter fra Styregruppe, ansatte og studerende) interviewes. 
Videoen kan bruges i tilfælde af, at arrangementet ikke kan afholdes, ligesom de, der ikke har 
mulighed for at deltage (ansatte) eller ikke er inviteret (studerende og eksterne) alligevel kan blive 
godt informeret.  Kirsten Lambert kontakter Anders Boe fra SDU Kommunikation, som kan stå for 
planlægning og optagelse. 
 

Fremtidige møder i Styregruppen 
 
Styregruppen mødes den 14. august for at drøfte det fælles informationsmøde, og der planlægges 
et møde omkring 1. november. Kirsten Lambert indkalder. 
 
De to direktioner er indkaldt til fælles møde den 9. november. 

 
 

Ad 6. Eventuelt 
 
Begge parter udtrykte glæde over det gode samarbejde og de fælles resultater, som opnås. 
 
 
 
 
5. juni 2020 
 
 
Thomas Buchvald Vind   Kirsten Lambert 
Formand, Styregruppen   Referent 


