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 18. marts 2014 

 J.nr. 043-1 

  MERU/bf 

 

REFERAT 
 

 

Emne:    Møde i Syddansk Universitets Repræsentantskab 

Dato og tidspunkt:  Tirsdag den 18. marts 2014, kl. 15.15-17.30 

Sted:    Campus Odense, O 77 

Referent:  Merete Ruager 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Velkomst og godkendelse af referat fra repræsentantskabsmødet den 9. december 

2013 

v/formand Jørgen Krab Jørgensen 

 

2. Nyt fra Syddansk Universitets bestyrelse 

v/bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen 

 

3. Aktuelle sager 

v/rektor Henrik Dam 

 

4. SDU og omverdenen – Ambitionerne i SDU’s strategi 
v/rektor Henrik Dam 

 

5. SDU Erhverv - Status og de fremadrettede indsatser 

v/konstitueret leder af SDU Erhverv Torben Damgaard 

 

6. Væksthus Syddanmark – og SDU som aktiv i regionen  

v/Liselotte Hohwy Stokholm, direktør i Væksthus Syddanmark 

 

7. Eventuelt  

v/formand Jørgen Krab Jørgensen 
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Ad 1. Velkomst og godkendelse af referat fra repræsentantskabsmødet den  

9. december 2013 

 

Formanden Jørgen Krab Jørgensen bød velkommen, herunder en særlig velkomst til de nye 

medlemmer:  

 

 Direktør Liselotte Hohwy Stokholm, Væksthus Syddanmark 

Nye medlemmer fra kommuner og regioner: 

 

 Borgmester Anker Boye, Odense Kommune, der erstatter Peter Rabæk Juel (afbud) 

 Borgmester Stén Knuth, Slagelse Kommune, der erstatter Lis Tribler 

 Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune, der erstatter Aase Nyegaard 

 

4 nye observatører fra Universitetsrådet.  

 

 Studerende Ida Johanne Eriksen  

 Studerende Patrick Rune Shanahan Henry 

 Studerende Christina Guldfeldt Madsen  

 Lektor Anne Scott Sørensen  

 Andreas Munk Jensen, der afløser Peter Lykkegaard Hansen som observatør (formand for 

Syddanske Studerende) 

 

Udtrådt af Repræsentantskabet: 

 

 Senior Enterprise Arkitekt Agata Przybyszewska, KMD 

 

Nyt medlem af SDU’s bestyrelse: 

 

 Studerende Christian Nielsen, der erstatter Clement Lyngborg Tofterup 

 

Herefter blev referatet fra mødet den 9. december 2013 godkendt uden bemærkninger. 

 

 

Ad 2. Nyt fra Syddansk Universitets bestyrelse 

 

Formanden for SDU’s bestyrelse Lars Nørby Johansen gav følgende to meddelelser: 

 

1. Udnævnelse af ny minister 

Sofie Carsten Nielsen har overtaget posten som uddannelsesminister. Ministeriet har 

samtidig skiftet navn fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående 

Uddannelser til Uddannelses- og Forskningsministeriet. 

 

  



3 

 

2. Den generelle økonomiske udvikling på universiteterne 

De foreløbige politiske udmeldinger tyder på, at der fremadrettet vil skulle optages færre 

studerende på de lange videregående uddannelser. Regeringens måltal for optag af 

studerende (25 pct.) er mere end opfyldt af sektoren.  

 

En reform af taksametersystemet kan endvidere indebære, at taksametret i hvert fald på 

nogle uddannelser bliver mindre, end det er i dag.  

 

Som følge heraf må universiteterne alt andet lige berede sig på et fald i indtægterne fra 

uddannelse, hvilket vil stille større krav til universiteternes økonomi og økonomistyring. 

Derfor vil SDU sikre sig, dels at budgettet for 2014 vil blive revurderet i lyset af de 

seneste udmeldinger, men også at det fremadrettede budget vil blive lagt i lyset af disse 

ændrede estimater for den fremtidige økonomi i sektoren. 

 

 

Ad 3. Aktuelle sager  

 

Jørgen Krab Jørgensen bød Henrik Dam velkommen til første møde som rektor for SDU og 

gav herefter ordet til Henrik Dam, som gennemgik en række meddelelser. Disse er endvidere 

uddelt på mødet og vedhæftet referatet: 

 

 Studiefremdriftsreformen 

 Hvad betyder ændringen af SU systemet for de studerende? 

 Hvad betyder kravet om øget studieaktivitet for de studerende? 

 Studiefremdriftsreformen og SDU, herunder hvad gør SDU? 

 Relevans og dimensionering – Danmarks Akkrediteringsinstitution og Rektorkollegiets 

udmelding den 13. marts 2014 

 Andre sager:  

o Aktuelle ansættelser 

o Status på kvote 2 optag 

o Institutionsakkreditering 

 

 

Ad 4. SDU og omverdenen – Ambitionerne i SDU’s strategi 

 

Jørgen Krab Jørgensen gav ordet til Henrik Dam, som kort fortalte om SDU’s strategi i 

forhold til samarbejde og engagement med omverdenen. Oplægget er vedhæftet referatet. 

 

Bent Claudi Lassen spurgte ind til, hvad universitetet særligt vil gøre for at tilskynde de 

studerende til at tænke innovativt. 

 

Henrik Dam svarede hertil, at der dels er en kulturel udfordring, dels at universitetet skal 

tænke mere kreativt og understøtte nye muligheder for, at de studerende fra begyndelsen af 

deres studier kan inkludere innovative tiltag i deres uddannelser med henblik på, at en stadig 

større andel bliver en del af universitetets kommende inkubationsmiljø og selv vil ønske at 

starte virksomhed op. 
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Erland Porsmose indskød herefter, at universitetet som institution trækker i modsatte retning, 

idet administrative forretningsgange og den organisatoriske opbygning og struktur i faglige 

siloer kan være hæmmende for innovation og nytænkning. 

 

Andreas Munk Jensen tilføjede, at de studerende ser de nye aktiverende undervisningsformer 

som det vigtigste initiativ med henblik på at understøtte innovation og nytænkning. 

 

Lars Nørby Johansen tilsluttede sig opfordringen til, at universitetet bør holde fast i den 

fortsatte udvikling af den didaktiske tilgang og nye principper for undervisning, men også 

samtidig se på muligheden for at tilpasse organisation og forretningsgange, således at der i 

højere grad gives de studerende incitamenter og let adgang til at søge mere utraditionelle veje 

gennem studiet og efterfølgende selvstændig beskæftigelse.  

 

Kjeld Stærk opfordrede afslutningsvis SDU til at etablere lokale tværfaglige campusråd med 

deltagelse af lokale aktører a la et lokalt ’mini-repræsentantskab’ på hver campus i 

regionenerne for at styrke de studerendes arbejde som iværksættere i alle campusbyer.  

 

 

Ad 5. SDU Erhverv - Status og de fremadrettede indsatser 

 

Jørgen Krab Jørgensen takkede Henrik Dam for oplægget og gav herefter ordet til Torben 

Munk Damgaard, som gennemgik status på SDU Erhvervs aktiviteter og fremadrettede 

planer. Oplægget er vedhæftet referatet. 

 

Lars Nørby Johansen replicerede til oplægget, at den del af SDU Erhvervs aktiviteter, der 

retter sig mod de studerende, har været en stor succes, mens aktiviteterne vedrørende 

kommercialisering - herunder patentering, spinn outs m.v. – har været vanskelige at løfte. Det 

er i den forbindelse væsentligt, at SDU optræder realistisk og dels erkender vanskelighederne, 

dels italesætter udfordringerne i forhold til virksomheder, studerende og forskere. 

 

Flemming Just spurgte ind til, om der i planerne for den planlagte erhvervskonference er taget 

højde for andre sektioner end den tekniske, fx turisme erhverv. 

 

Niels Nørgaard Pedersen efterspurgte en bredere definition og tilgang til samarbejdet med 

offentlige virksomheder og organisationer.  

 

Stén Knuth tilsluttede sig dette, herunder gerne et udvidet og tættere samarbejde med 

kommunerne. 

 

Peter Enevold spurgte ind til, om de økonomiske udsigter, som Lars Nørby Johansen og 

Henrik Dam berettede om, vil få indflydelse på, hvorvidt indsatserne omkring praktikpladser 

m.v. vil blive opretholdt. 

 

Bent Claudi Lassen spurgte ind til, om SDU var involveret i de mange etablerede 

innovationsnetværk – der findes 20 på landsplan. Hvordan bruger SDU Erhverv disse?  
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Torben Munk Damgaard svarede hertil, at SDU har brugt RegX som indgangsvinkel til 

innovationsnetværkene, hvilket har medført en tæt og gavnlig relation, som har resulteret i 

helt konkrete samarbejdsprojekter. 

 

Torben Munk Damgaard understregede endvidere, at SDU’s samarbejde med offentlige 

organisationer - herunder sundhedssektoren - er meget omfattende, og at de også i fremtiden 

vil være vigtige samarbejdspartnere, men tog Niels Nørgaard Pedersens pointe om, at dette 

samarbejde skal tænkes endnu bredere, til efterretning. 

 

Ole Skøtt understregede, at opmærksomheden omkring samarbejdet med universitetet skal 

udvikles, og at det vil udvikle sig gradvist efterhånden, som det bliver mere kendt. 

 

Erland Porsmose indskød afslutningsvis, at der ligger en udfordring i, at 

samarbejdsrelationerne med universitetet og de offentlige organisationer ofte fokuserer på 

effektiviseringsprojekter frem for på innovation, og at dette kan være en hæmsko for 

mulighederne for samarbejde. 

 

 

Ad 6. Væksthus Syddanmark – og SDU som aktiv i regionen 

 

Jørgen Krab Jørgensen gav ordet til Liselotte Hohwy Stokholm, som dels præsenterede 

Væksthus Syddanmarks mange aktiviteter, men også forventninger til og samarbejde med 

SDU. Oplægget er vedhæftet referatet. 

 

Per Michael Johansen spurgte ind til, om omfanget af aktører på markedet, der skal 

understøtte samspillet mellem virksomheder og vidensinstitutioner/innovationsmiljøer, er for 

omfattende. Liselotte Hohwy Stokholm bekræftede dette, men understregede, at samarbejdet 

er blevet meget bedre.  

 

Birthe Friis Morten spurgte ind til resultatet fra den netop gennemførte evaluering fra EU af 

projektet. Liselotte Hohwy Stokholm svarede hertil, at evalueringen havde været yderst 

positiv. 

 

Flemming Just spurgte ind til det konkrete engagement i Esbjerg, og Liselotte Hohwy 

Stokholm forklarede, at Væksthus Syddanmark altid tager udgangspunkt i det pågældende 

faglige miljø og knytter kontakterne til de ekspertiser, der er på området. 

 

Poul Bjørnholdt Løhde spurgte ind til, om aktiviteten i regionen er tilfredsstillende. Hertil 

svarede Liselotte Hohwy Stokholm, at aktiviteterne primært sker i områderne centreret 

omkring Odense, Sønderborg, Aabenraa og Esbjerg. 

 

Per Michael Johansen spurgte ind til, hvordan vi bedst kan løse udfordringen med at erstatte 

de tabte industriarbejdspladser med andre arbejdspladser. Er løsningen de anbefalinger, der er 

kommet fra den nedsatte Odense Business Task Force?  

 

Lars Nørby Johansen uddybede dette med at understrege, at udfordringen er stor, fordi 

produktiviteten - også i de nye vidensbaserede virksomheder - er lavere end 

landsgennemsnittet.  



6 

 

Ad 7. Eventuelt 

 

Jørgen Krab Jørgensen sluttede af med at takke for de interessante oplæg.  

 

 Næste repræsentantskabsmøde er mandag den 22. september 2014 i Kolding.  

 

Der var ingen yderligere bemærkninger under eventuelt. 

 

 

 

 
Jørgen Krab Jørgensen 

Formand 

 / 

     Merete Ruager 

     Sekretariatschef 
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Følgende medlemmer deltog i mødet: 

 

Jørgen Krab Jørgensen 

Bent Agerholm 

Vita Andreasen 

Henrik Becker-Christensen 

Mogens Dahl-Nielsen 

Peter Enevold 

Simon Faber 

Jens Gade 

Lars Hedal 

Patrick Rune S. Henry 

Lizzi Krarup Jakobsen 

Andreas Munk Jensen 

Flemming Just 

Stén Knuth 

Bent Claudi Lassen 

Martha Sofie Lauridsen 

Erik Lauritzen 

Poul Bjørnholdt Løhde 

Christina Guldfeldt Madsen 

Birthe Friis Mortensen 

Erland Porsmose 

Jacob Salvig 

Liselotte Hohwy Stokholm 

Kjeld Stærk 

Anne Scott Sørensen 

Jesper Vildbrad 

 

 

Følgende medlemmer var fraværende: 

 

Inge Adriansen 

Clas Nylandsted Andersen  

Lars Tylvad Andersen 

Jeanett Anne Christoffersen 

Anker Boye 

Peter Cederfeld 

Ole Drost 

Ida Johanne Eriksen 

Martin Wittrup Hansen 

Jane Kraglund 

Steen Bang Larsen  

Stephanie Lose 
Jørgen S. Lundsgaard 

Pia Bech Mathiesen 

Troels Mylenberg 

Elsebeth Gerner Nielsen  
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Jørn Pedersen  

Stig Poulsen 

Jan Falck Schmidt 

Johnny Søtrup 

 

 

Fra Syddansk Universitets bestyrelse deltog: 

 

Lars Nørby Johansen 

Jørgen Chr. Bang 

Christian Nielsen 

Simon Damkjær Olesen 

Niels Nørgaard Pedersen 

Birgitte Vedersø 

Dagmar Warming 

 

 

I mødet deltog desuden fra Syddansk Universitet: 

 

Henrik Dam 

Bjarne Graabech Sørensen 

Per Michael Johansen 

Ole Skøtt 

Jesper Strandskov 

Simon Møberg Torp 

Merete Ruager 

 

Torben Damgaard 

 

 

 


