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Bestyrelsesmødet den 19. september 2016 

Indstilling. Dagsordenens punkt 11.3 

 

 

Sag: 

 

Drøftelse af eventuel bevilling af midler til opførelse af Aula. 

 

 

Sagsindhold: 

 

På sit møde den 28. september 2015 gav bestyrelsen tilsagn om, at der i anledning af SDU’s 50 års jubilæum i 

2016 kunne igangsættes et initiativ med henblik på at finde sponsorer til at finansiere opførelsen af en aula i 

tilknytning til den eksisterende bygningsmasse på Campusvej i Odense.  

 

Bestyrelsen blev orienteret om, at der kunne og ville blive opført en aula, såfremt der blev indsamlet 30 mio. kr. I 

det tilfælde, hvor der blev indsamlet mere end 30 mio. kr., ville der blive opført en aula for det indsamlede beløb. 

Målet for indsamlingen blev fastsat til 50 mio. kr. 

 

Aulaen har en bygningsmæssig sammenhæng med anlægget af den centrale letbanestation på Campus Odense, 

idet aulaen kan anvendes til at lægge stationen under tag og dermed gøre den til en integreret del af campus.  

 

Sagen genoptages i bestyrelsen af hensyn til en tilbagemelding til letbanen om, hvorvidt der vil blive opført en 

aula. Det har betydning for projekteringen af letbanen, og tilbagemeldingen skal ske ultimo 3. kvartal 2016. 

 

Rektor Henrik Dam har anmodet tidligere rektor Jens Oddershede og forhenværende bestyrelsesmedlem, direktør 

C. C. Nielsen, om at stå i spidsen for initiativet. Efter at have afklaret en række juridiske spørgsmål, herunder 

navnlig om evt. donationers retmæssige ejer og skattemæssige forhold, er de begyndt at tage kontakt til en række 

potentielle sponsorer.  

 

Det har vist sig, at det er mere vanskeligt at finde sponsorer end først antaget, og på den baggrund ønskes en 

tilkendegivelse af, om bestyrelsen vil bevilge midler til opførelse af en aula på op til 30 mio. kr., såfremt der ikke 

findes sponsorer eller kun sponsorer for en del af dette beløb. 

 

Der ønskes endvidere en tilkendegivelse af, om bestyrelsen vil stille en underskudsgaranti på op til 20 mio. kr. til 

rådighed for projektet, såfremt der opnås bindende tilsagn om sponsorater på ca. 30 mio. kr. Der vil dermed kunne 

opføres en aula til 50 mio. kr.   
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Indstilling: 

 

Det indstilles,  

 

 at bestyrelsen af hensyn til sammenhængen med bygningen af letbanen og integrationen af 

letbanestationen i SDU’s bygningsmasse på campus Odense garanterer, at der vil blive opført en aula for 

30 mio. kr., og 

 at bestyrelsen afviser at stille garanti for, at der kan opføres en aula for 50 mio. kr., hvis der indsamles 30 

mio. kr. eller mere. 

 

Det bemærkes, at ovenstående ikke forhindrer bestyrelsen i efterfølgende at beslutte, at der skal bygges en aula 

for mere end 30 mio. kr., men at bestyrelsen ikke er forpligtet hertil.  

 

 

Sagsbehandler: 

 

Jørgen Schou 

Sekretariatschef 

Rektorsekretariatet 


