
 

Referat - Møde Styregruppe Absalon og SDU 
Fredag den 19. marts 2021 
Virtuelt møde 

 
Deltagere:  

 
Absalon:  Kristian Ørnsholt 
  Birgitte Lunden Poulsen 
  Ole Worregård 
 
SDU:  Thomas Buchvald Vind 

Jens Ringsmose  
Leif Jensen 
Astrid Jensen 

  Kirsten Lambert 
 
 
 
Ole Worregård, som er campuschef samt chef for HR og Kommunikation, blev budt velkommen i 
Styregruppen. Herefter var der en kort præsentationsrunde. 
 
 
Ad 1. Godkendelse af dagsorden 
 
Ingen kommentarer. 
 

 
Ad 2. Godkendelse af referat af seneste møde 29. januar 2021 
 
Ingen kommentarer. 
 
 
Ad 3.  Status på det nye fælles Campus Slagelse  

 
Absalons nye byggeri står klar, og flytning af inventar osv. vil ske i påsken. Studerende og ansatte er 
klar til at tage bygningen i brug fra den 6. april, hvis restriktionerne tillader det. 
 
SDU mangler fortsat at få den økonomiske aftale med udlejer SBB på plads. Når først denne aftale 
foreligger, kan entreprenøraftalen med Georg Berg underskrives.  
 
Det forventes, at det nye fælles bibliotek (Videnstationen) vil stå færdig i november 2021 og 
trappetårnet primo 2022. Først herefter kan forbindelsesbroen mellem de to bygninger etableres. 
 
Absalons biblioteksansatte, som skal have kontor i det nye fælles bibliotek på SDU, vil blive placeret 
midlertidig på Absalon. SDU’s biblioteket forbliver uændret.  
 
SDU forsøger at få den larmende og støjende nedbrydning til at foregå før og i sommerferien, så 
begge institutioner undgår flest mulige støjgener, når undervisningen igen foregår på campus.  
 
Leif Jensen lovede Astrid Jensen at orientere SDU’s campusledelse løbende om til- og ombygning 
samt andre relevante emner i forbindelse med samarbejdet. 



 

 

Broen over baneterrænet er under udarbejdelse, og selve gangbroen vil blive løftet på plads 
umiddelbart efter påske. 
 
Det midlertidige parkeringsanlæg på Ndr. Stationsvej kan tages i brug i begyndelsen af april. Der 
bliver lagt grusbelægning, etableret trappe mellem vej og p-plads samt opsat lys. 
 
 

Ad 4. Kommunikationsplan  

 
Styregruppen godkendte den fælles kommunikationsplan, som indeholder informationer internt til 
studerende og ansatte og eksternt til samarbejdspartnere og det omkringliggende samfund. Noget 
kommunikeres nu, resten ved studiestart.  
 
Kommunikationsplanen indeholder også en video med Kristian Ørnsholt og Jens Ringsmose om 
samarbejdet. SDU Kommunikation står for videooptagelserne, og Kirsten Lambert koordinerer 
projektet. 
 

 

Ad 5. Drøftelse af det videre samarbejde  
 
Samarbejdsaftalen mellem Absalon og SDU er under udarbejdelse med Jan I. Kristensen, SDU’s 
chefjurist, som tovholder. 
 
Styregruppen besluttede, at samarbejdet fremadrettet drøftes og løftes i følgende mødefora:  
 

• De to direktioner mødes - næste møde i august 

• Styregruppen fortsætter indtil til- og ombygning på SDU er på plads – næste møde primo 
juni 

• De to campusledelser mødes og drøfter blandt andet mødefrekvens – første møde 12. maj 

• Arbejdsgrupperne fortsætter indtil videre og følger de aktuelle samarbejder tæt. 
Grupperne opfordres til at evaluere løbende. 

 
Derudover er der formentlig behov for, at relevante afdelinger/personer holder særlige 
driftsmøder. 
 
 

Ad 6. Eventuelt 
  
Den forestående genåbning af institutionerne blev drøftet. I forbindelse med at studerende og 
ansatte vender retur til campus, skal institutionerne sandsynligvis oprette en testfacilitet med 
selvtest og kontrol af app ’Min Sundhed’. De to tekniske afdelinger er allerede i dialog om en fælles 
indsats. 
 
 
26. marts 2021 
 
 
Thomas Buchvald Vind   Kirsten Lambert 
Formand, Styregruppen   Referent 


