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1. Velkomst og præsentationsrunde  

Rektor bød velkommen til mødet, som er det første møde i den nye udpegningspe-
riode for Fællesrepræsentantskabet. Dorthe Lund Kaack og Flemming Just er til-
trådt som nye medlemmer, mens Marius Folden Pedersen er ny studenterobserva-
tør. Der blev ligeledes budt velkommen til Helle Waagepetersen som er ansat som 
ny prorektor pr. 1. august 2022. 
 

2. Rundvisning i byggeriet af det nye Sundhedsvidenskabelige Fakultet  
Fællesrepræsentantskabet fik en rundvisning i byggeriet af det nye Sundhedsvi-
denskabelig Fakultet, som ved færdiggørelsen vil forbinde SDU med nyt OUH.  
 

3. Konstituering af Fællesrepræsentantskabet  
Rikke Vestergaard havde indstillet Birthe Friis Mortensen som ny formand og Bir-
the Friis Mortensen blev valgt uden modkandidater. Bent Agerholm blev genvalgt 
som næstformand, også uden modkandidater.   

 
4. Drøftelse af Fællesrepræsentantskabets rolle  

Rektor indledte punktet og redegjorde for Fællesrepræsentantskabets rolle jf. ved-
tægterne for SDU. Herefter redegjorde rektor for sine tanker omkring samarbejdet 
med Fællesrepræsentantskabet. Der var opbakning til rektors idé om at bruge Fæl-
lesrepræsentantskabet som en tænketank, hvor ledelsen på SDU kan teste ideer 
og tanker, have temadrøftelse om aktuelle emner og dilemmaer, og hvor Fællesre-
præsentantskabet bidrager med input i en dynamisk dialog. Som forudsætning for 
tænketanksideen bemærkede Fællesrepræsentantskabet, at formatet skal give 
værdi for alle parter, og at det er vigtigt, at Fællesrepræsentantskabets virke ikke 
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overlapper bestyrelsens arbejdsfelt. Samtidig skal ledelsen være villige til at tage 
de ømtålige drøftelser med Fællesrepræsentantskabet.  
Af muligheder med tænketanksideen blev der peget på, at formatet vil øge Fælles-
repræsentantskabets mulighed for at varetage SDU-interesser i relevante sam-
menhæng.  
Peter Rahbæk Juel forlod mødet efter behandlingen af punk 4. 
  

5. Servering af forplejning  
 

6. Drøftelse af årets optag af studerende og mulig indvirkning på SDU’s om-
dømme  
Med baggrund i årets optag på bacheloruddannelserne redegjorde rektor for de 
konkrete udfordringer, som rammer hårdest på campusserne udenfor Odense, da 
de har en mindre volumen af studerende. Samtidig gør dimensioneringen af en-
gelsksprogede uddannelser, at de decentrale campusser ikke kan øge deres optag 
af internationale studerende.  
Herefter var der en drøftelse i Fællesrepræsentantskabet. 
 

7. Dato for næste møde  
Fællesrepræsentantskabet godkendte, at kommende møder bliver indkaldt den sid-
ste torsdag i august og den første tirsdag i marts. De kommende mødedatoer er 
følgende  

 
2023 

 
2025 

Tirsdag den 7. marts Tirsdag den 4. marts  
Torsdag den 31. august Torsdag den 28. august 
  
2024 2026 
Tirsdag den 5. marts  Tirsdag den 3. marts 2026 
Torsdag den 29. august  
  

 
8. Evt. 

Intet til punktet 
 
 
 
 
 


